
INFORMATIVO  SICAP 

Nº 1/2011 

 

 

Na página do SICAP Contábil encontra-se 
disponível para download o “Instalador 
SICAP Versão 3.1” para as remessas 
referentes ao exercício 2011. 

A Versão 3.0 continua ativa para envio de 
remessas referente ao exercício 2010. 

PRAZOS:   

A 7ª Remessa (Conta Ordenador) 
será aberta a partir de 10/02, tanto 
para envio dos arquivos em PDF 
viabilizando a conferência pela 
equipe SICAP bem como os arquivos 
“xml”, finalizando em 01/03/2010.  

Informamos que a 8ª Remessa (Contas 
Consolidadas) terá sua abertura dia 01/04. 

 

 

A Remessa “0” 
“ORÇAMENTO” - 
está aberta desde 
15/01 para o envio dos 

arquivos em PDF, viabilizando a 
conferência pela equipe SICAP e também 
o envio dos arquivos “xml”. 

                               

Solicitamos especial atenção 
quanto à conferência dos 

relatórios antes de efetuar a segunda 
assinatura - em todas as remessas - visto 
que tivemos problemas com algumas 
unidades gestoras que não atentaram para 
esta observação.                

Na dúvida entrar em contato 
com a equipe SICAP 
CONTÁBIL.  

CARDUG: 

 Ressaltamos a necessidade das unidades 
onde houve alteração da gestão – caso 
específico de Câmaras Municipais – a nos 
informar nome e CPF do gestor e Ata de 
Posse, para efetuarmos o pré-cadastro. 

  

O Gestor deve entrar no 
CARDUG e atualizar seus 
dados pessoais, telefone 
endereço e atualizar o Rol de Responsáveis 
da Unidade, o prazo foi prorrogado até 
25/02. 

- Lembramos que quem envia o SICAP 
CONTÁBIL é o ordenador do período, ou 
seja, o gestor do exercício de 2010. 

 

O Fundo Municipal de 
Saúde que ainda não 
efetuou o cadastro da 
referida Unidade Gestora 

no CARDUG, deve providenciar o 
cadastro para habilitar o envio das 
remessas 2011, a partir da Remessa 
Orçamento. Para tanto deve encaminhar os 
documentos abaixo, via documental, 
protocolando junto ao TCE-TO:  

- Oficio encaminhando a 
documentação com nome e CPF 
do gestor do órgão, 
- Ficha do CNPJ do órgão 
- Lei de criação do Fundo  
- Nomeação do gestor do órgão.  

 
 

Equipe SICAP CONTÁBIL. 

Palmas – TO 09/02/2011. 


