
Início

Fim

Periodicidade

Tempestividade

Unidade de Medida Valores nominais em unidades de Real.

Cobertura de Governo

Caracterização dos Eventos

Fatores de Remuneração Não se aplica

Regime de Apropriação

Fontes de Informações

Comentários Metodológicos

Política de Revisão

tipo_matriz
indica o tipo de matriz a que se referem os dados MSCC - matriz agregada mensal MSCE - matriz de 

encerramento anual

cod_ibge Código IBGE do Ente da Federação ao qual pertence a instituição

classe_conta primeiro dígito da conta contábil que indica sua respectiva classe

conta_contabil código de conta contábil conforme definido no PCASP estendido

poder_orgao atributo que indica a codificação do poder/órgão

financeiro_permanente atributo que indica se a conta compõe  superávit/déficit financeiro ou permanente

ano_fonte_recursos
primeiro dígito da informação complementar FR que indica o exercício corrente ou anterior dos recursos

fonte_recursos demais dígitos da informação complementar FR que detalha o atributo

exercicio ano de referência dos dados

me_referencia mês de referência dos dados

divida_consolidada atributo DC que informa se um valor integra ou não a dívida consolidada

data_referencia data de referência dos dados

entrada_msc identificador da entrada da MSC onde o registro se encontra

valor valor monetário de referência

natureza_conta indica se o valor monetário acima possui natureza credora ou devedora

tipo_valor
indicador do tipo de valor da entrada da MSC, onde beginning_balance = saldo inicial, ending_balance = saldo 

final e period_change = movimento

Os valores são informados pelos representantes dos governos e transmitidos para o Tesouro Nacional a partir 

de informações agregadas, não consolidadas, para o Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor 

Público Brasileiro - Siconfi.

Informações Patrimoniais da Matriz de Saldos Contábeis  (MSC) dos Entes da Federação

DIMENSÃO TEMPORAL

jan/19

Em curso

Mensal

Atualização diária

DIMENSÃO CONCEITUAL

Abrange dados da União, os Governos Estaduais, incluindo o Distrito Federal e Municípios, que apresentaram, 

suas contas ao Poder Executivo Federal (Ministério da Fazenda), em atendimento ao artigo 51 da Lei 

Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Engloba o balancete mensal das contas de natureza patrimonial, classes 1,2,3 e 4 conforme PCASP. Os dados, 

além das contas contábeis são detalhados por informações complementares onde: PO - codificação de poder 

ou órgão, FP - atributo financeiro/permanente, FR - fontes/destinação de recursos, DC - atributo dívida 

consolidada

Os dados informados observam o registro pelo critério competência

A Lei nº 4.320, de 1964 estabeleceu um regime peculiar para reconhecimento da despesa orçamentária, 

segundo o qual são consideradas do exercício as despesas nele empenhadas:

"" Art. 35. Pertencem ao exercício financeiro:

I - ........................................................;

II - as despesas nele legalmente empenhadas.""

DESCRIÇÃO DOS CAMPOS

OBSERVAÇÕES E COMENTÁRIOS ADICIONAIS

A informação produzida resulta de dados contábeis gerados pelos respectivos governos e recebidos por 

intermédio do Siconfi.

Não se aplica


