
SINCO 
Este manual foi cuidadosamente elaborado pela ELPIS INFORMÁTICA, com a intenção de garantir ao 
usuário, todas as orientações necessárias para que possa usufruir ao máximo de todo o potencial do seu 
sistema gerencial integrado Athenas3000. 

Visando um melhor aproveitamento do programa, recomendamos inicialmente a leitura completa deste 
manual, sempre na mesma ordem que aparecem os assuntos e acompanhando com a execução 
simultânea no microcomputador. 

Poderá ocorrer de algumas empresas não necessitarem de todas as informações que o Athenas3000 
pode oferecer, porém caberá ao administrador da empresa definir como usufruir o máximo de 
informações que lhe for útil. 

O sistema utilizado no Athenas3000 é um ERP Integrado entre vários módulos de atividades na empresa, 
e o Módulo Contábil geralmente é o produto final das movimentações ocorridas em outros módulos e 
essa transferência de informações se dá a integração entre os módulos do Sistema, cadastros, 
parametrizações e contabilizações diversas. 

Antes de operar o módulo contábil, aconselhamos que você acesse o Manual de Apresentação do 
Athenas3000 , Manual Módulo Contábil, e do Procura Registros para conhecer os comandos e principais 
funcionalidades e botões do sistema. Essas informações poderão lhe auxiliar no dia a dia. 

 

SINCO (Título 1) 

O programa Sistema Integrado de Coleta - Sinco - Arquivos Contábeis deve ser utilizado pelas pessoas 
jurídicas obrigadas a manter à disposição da Secretaria da Receita Federal do Brasil os arquivos digitais e 
sistemas, sempre que solicitadas via intimação, nos termos do art. 11 da Lei nº 8.218, de 29/08/1991 
(alterado pela Medida Provisória nº 2.158-35, de 24/08/2001), da Instrução Normativa SRF nº 68, de 
27/12/1995, da Portaria Cofis nº 13, de 28/12/1995, da Instrução Normativa SRF nº 86, de 22/10/2001, e 
do Ato Declaratório Executivo Cofis nº 15, de 23/10/2001 

Funcionalidades: Possibilita a importação e validação de campos dos arquivos contábeis previstos na 
Portaria Cofis nº 13/95 (arquivos 1.1 e 1.2) e no Ato Declaratório Executivo Cofis nº 15/01 (arquivos 4.1.1 
e 4.1.2), bem como das tabelas relacionadas. A importação ocorre a partir de leiaute a ser informado pelo 
contribuinte, na estrutura prevista, com aumento do tamanho dos campos e/ou a inclusão de campos, se 
necessário, conforme previsto na legislação. Apresenta os erros detectados em cada registro. Uma vez 
validados os campos dos arquivos contábeis e das tabelas relacionadas, possibilita que seja executada a 
validação dos arquivos, apresentando totais e confrontando valores dos arquivos de saldos e 
lançamentos. Permite gravar os arquivos de dados e os arquivos com o leiaute dos arquivos, bem como 
imprimir relatório de acompanhamento para entrega à SRF. 

 

Gerando o Arquivo  

O Athenas300 tem a funcionalidade de gerar o arquivo dentro do sistema 

Geração do Arquivo no Athenas3000 

Rotina: Módulo Contábil> Arquivo> Exportar> SINCO 

FIGURA: esperar atualizar a tela 

 



Arquivos a serem gerados e seus respectivos nomes 

ADE Cofis 15/2001 Nome arquivo a ser localizado 

0 – Arquivo 4.9.2 - Plano de Contas Diario Geral Tabela001G.txt 

1 – Arquivo 4.9.3 - Centro de Custos/Despesas Tabela003CC.txt 

2 – Arquivo 4.1.1 - Lançamentos Diário Geral LancG.txt 

3 – Arquivo 4.1.2 - Saldos Mensais Diário Geral SaldosG.txt 

 

Validador SINCO 

Validando o Arquivo 

 

Cadastre a empresa ( um cadastro para cada ano que for validado ) em seguida verificar pendências. 

 

 

Selecione o tipo de arquivo a ser validado ( um por vez ) 

 Plano de Contas Diário Geral (Tabela001G.txt) 



 

 

 

Localize o arquivo de acordo com o nome apresentado na tabela (pagina 1) 

 



 

 

Verifique o resultado da importação, caso haja, analise e corrija os erros. 

 

Importe o próximo arquivo (Centro de Custos), analise, entre outros. 



 

 

Importe o próximo arquivo (Lançamentos Diário Geral), analise... 

 

 

Importe o próximo arquivo (Saldos Diário Geral), analise... 



 

 

 

 

 

 


