
Processo 8.430-1/2017
Interessado TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Assunto Aprova o leiaute das tabelas e demais instrumentos do Sistema 

APLIC para o exercício de 2017 e dá outras providências
Relator Nato Conselheiro Presidente ANTONIO JOAQUIM
Sessão de Julgamento 21-3-2017 – Tribunal Pleno

RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 3/2017 – TP

Aprova o leiaute das tabelas e demais instrumentos do Sistema APLIC 

para o exercício de 2017 e dá outras providências.

                                        

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso 

das atribuições que lhe são conferidas pelos artigos 70 a 75 da Constituição Federal, artigo 47, X, 

da Constituição Estadual, artigo 3º da Lei Complementar nº 269/2007 (Lei Orgânica do Tribunal de 

Contas  do  Estado  de  Mato  Grosso)  e  artigo  30,  VI,  da  Resolução  Normativa  nº  14/2007 

(Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso); 

Considerando a necessária atualização do leiaute do sistema APLIC 

em relação aos modelos e instrumentos de contabilidade pública, em especial às atualizações do 

Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público aprovado pela Secretaria do Tesouro Nacional 

– STN;

Considerando  que o sistema APLIC é o meio oficial de prestação de 

contas dos diversos  responsáveis perante o TCE/MT; e, 

Considerando  que  o  TCE/MT está  sempre  empenhado  em buscar 

maior qualidade e agilidade na remessa de documentos e informações mediante o sistema APLIC;

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar leiaute das tabelas do APLIC para o exercício de 2017, 

tabelas  internas,  elenco  de  contas,  classificações  orçamentárias  de  receita  e  despesa, 

padronização de fontes/destinações de recursos.
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Art.  2º Aprovar  o catálogo padronizado de bens e serviços a serem 

utilizados nas aquisições governamentais de todas as organizações Estaduais e Municipais do 

Estado de Mato Grosso.

Art. 3º Aprovar o leiaute do informe de contas de governo 2016 a ser 

remetido em abril de 2017. 

Art.  4º Convalidar  os leiautes e outros instrumentos relacionados ao 

sistema APLIC, já disponibilizados anteriormente, desde novembro de 2016, com a publicação 

desta Resolução Normativa.

Art.  5º Toda  a  documentação  relativa  ao  leiaute  e  demais 

padronizações aprovados por esta Resolução estão divulgados e publicados na página do APLIC 

no portal do TCE/MT (www.tce.mt.gov.br).

Art.  6° Esta  Resolução  Normativa  entra  em  vigor  na  data  de  sua 

publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Participaram  da  deliberação  os  Conselheiros  WALDIR  JÚLIO  TEIS, 

DOMINGOS NETO e LUIZ CARLOS PEREIRA, e os Conselheiros Substitutos LUIZ HENRIQUE 

LIMA,  que  estava  substituindo  o  Conselheiro  JOSÉ  CARLOS  NOVELLI,  ISAIAS  LOPES  DA 

CUNHA,  que  estava  substituindo  o  Conselheiro  VALTER  ALBANO,  e  JOÃO  BATISTA 

CAMARGO, em substituição ao Conselheiro SÉRGIO RICARDO.

Presente, representando o Ministério Público de Contas, o Procurador-

geral de Contas Substituto ALISSON CARVALHO DE ALENCAR.

Publique-se.
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Sala das Sessões do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, 

em Cuiabá, 21 de março de 2017.

(assinaturas digitais disponíveis no endereço eletrônico: www.tce.mt.gov.br)

CONSELHEIRO ANTONIO JOAQUIM
             Presidente – Relator Nato

 ALISSON CARVALHO DE ALENCAR
 Procurador-geral de Contas Substituto
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ADIANTAMENTOEsta tabela deverá conter os adiantamentos concedidos aos servidores.Obs.1: os adiantamentos obrigatoriamente deverão ocorrer por meio de uma solicitação.
Obs.2: enviar, na carga mensal, os adiantamentos cuja prestação de contas não tenha ocorrido até a data do envio.

... incluída/alterada em 2008        [ sem alteração para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):(X) Mensal
Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações

SOLICITACAOSIM SIMCaractere(16)SOLIC_NumProcesso (ver regra do campo na tabela origem)Núm. da solicitação01)
PESSOALSIM SIMCaractere(10)PESS_Matricula (ver regra do campo na tabela origem)Núm. da matrícula do servidor02)

SIM SIMCaractere(1)ADTO_Tipo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...2".Tipo "1" para material de consumo"2" para serviço
03)

NÃO SIMCaractere(10)ADTO_Data REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter uma DATA válida; a DATA será validada segundo o critério "COMPETÊNCIA DA CARGA" (ver regra d).
Data04)

NÃO SIMCaractere(10)ADTO_DataLimite REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um valor MAIOR ou IGUAL ao conteúdo do campo "ADTO_Data".Data limite para prestação de contas05)
NÃO SIMCaractere(14,2)ADTO_Valor REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um número POSITIVO quando obrigatório.Valor06)
NÃO SIMCaractere(120)ADTO_Objetivo Objetivo07)

LEI ou DECRETONÃO SIMCaractere(10)LEI_Numero (ver regra do campo na tabela origem)Núm. da lei da autorização08)
DECRETONÃO NÃOCaractere(10)DECR_Numero (ver regra do campo na tabela origem)Núm. do decreto da autorização09)
EMPENHONÃO SIMCaractere(2)ORG_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. do órgão10)
EMPENHONÃO SIMCaractere(3)UNOR_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. da unidade orçamentária11)
EMPENHONÃO SIMCaractere(11)EMP_Numero (ver regra do campo na tabela origem)Núm. do empenho12)

AGENCIAEsta tabela deverá conter as agências bancárias informadas em todas as outras tabelas que fazem referência a banco, agência e conta corrente.... incluída/alterada em 2008        [ sem alteração para 2017 ]
Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):(X) Peças de planejamento
(X) Inicial(X) Mensal

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
TI.BANCOSIM SIMCaractere(3)BCO_Codigo Cód. do banco01)

SIM SIMCaractere(10)AGN_Codigo Cód. da agência02)
NÃO SIMCaractere(50)AGN_Nome Nome03)

ALMOXARIFADOEsta tabela deverá conter o saldo do almoxarifado em um mês de referência.
Obs.1: enviar mesmo que o saldo seja igual a "0.00" (zero).Obs.2: envio obrigatório na carga inicial.

... incluída/alterada em 2008        [ sem alteração para 2017 ]
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Obs.3: envio obrigatório na carga mensal do mês de dezembro.
Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):(X) Inicial
(X) Mensal

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
SIM SIMCaractere(4)ALMO_Exercicio REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um MÊS ou ANO válido; o MÊS ou ANO será validado segundo o critério "= EXERCÍCIO" (ver regra d).

Exercício "9999" (NRO)01)

SIM SIMCaractere(2)ALMO_MesReferencia REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "01...12|'99'". REGRA 2: O conteúdo do campo deverá conter um MÊS ou ANO válido; o MÊS ou ANO será validado segundo o critério "= MÊS" (ver regra d).

Mês de referência "99" (NRO)02)

NÃO SIMCaractere(14,2)ALMO_Saldo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Saldo no final do mês de referência03)

ALTERACAO_CARGO_FUNCAO_PESSOALEsta tabela deverá conter as alterações nas vagas dos cargos e das funções exercidas pelos servidores.Obs.: quando houver alguma alteração enviar também o(s) registro(s) alterado(s) na tabela CARGO_FUNCAO_PESSOAL_VAGA.
... incluída/alterada em 2011        [ sem alteração para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):(X) Mensal
Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações

LEISIM SIMCaractere(10)LEI_Numero (ver regra do campo na tabela origem)Núm. da lei da autorização01)
CARGO_FUNCAO_PESSOAL_UGSIM SIMCaractere(7)CFPESS_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. do cargo/função pessoal02)
CARGO_FUNCAO_PESSOAL_UGSIM SIMCaractere(10)CFPESSUG_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. do cargo03)
TI.TIPO_ALTERACAO_CARGONÃO SIMInteiroACFPESS_Tipo Informar "7" para o caso do envio do benefício previdenciário ocorrer pelo fiscalizado RPPS.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...7".

Tipo da alteração 1...704)

NÃO SIMCaractere(10)ACFPESS_DataInicioVigencia Data do início da vigência05)
NÃO SIMInteiroACFPESS_QtdeVagas REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um número POSITIVO quando obrigatório.Quantidade de vagas alteradas, criadas ou extintas

06)

NÃO CONDCaractere(255)ACFPESS_NomeCargoNovo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "ACFPESS_Tipo" for "'5', '6', '7'".
Novo nome do cargo07)

ALTERACAO_LDOEsta tabela deverá conter as alterações da LDO ocorridas após o envio das peças de planejamento. ... incluída/alterada em 2010        [ sem alteração para 2017 ]
Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):
(X) Mensal

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
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LDOSIM SIMCaractere(2)FN_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. da função01)
LDOSIM SIMCaractere(3)SFN_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. da subfunção02)
LDOSIM SIMCaractere(4)PRG_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. do programa03)
LDOSIM SIMCaractere(5)PRAT_Numero (ver regra do campo na tabela origem)Núm. do projeto/ atividade04)

SIM SIMCaractere(10)ALTLDO_Data REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter uma DATA válida; a DATA será validada segundo o critério "COMPETÊNCIA DA CARGA" (ver regra d).
Data da alteração05)

TI.TIPO_META_FISICA_FINANCEIRASIM SIMCaractere(1)ALTLDO_TipoMetaFisica REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "0...4".Tipo da meta física 0...406)
TI.TIPO_META_FISICA_FINANCEIRASIM SIMCaractere(1)ALTLDO_TipoMetaFinanceira REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "0...4".Tipo da meta financeira 0...407)

NÃO CONDCaractere(14,2)ALTLDO_ValorMetaFisica REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "ALTLDO_TIPOMETAFISICA" for "'1', '2', '4'".
Valor da meta física08)

NÃO CONDCaractere(14,2)ALTLDO_ValorMetaFinanceira REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "ALTLDO_TIPOMETAFINANCEIRA" for "'1', '2', '4'".
Valor da meta financeira09)

LEINÃO SIMCaractere(10)LEI_Numero (ver regra do campo na tabela origem)Núm. da LDO10)
ALTERACAO_LOAEsta tabela deverá conter as alterações da LOA ocorridas após o envio das peças de planejamento.
Obs.: enviar o registro da dotação (tabela DOTACAO), quando ocorrer uma inclusão (crédito especial ou extraordinário).

... incluída/alterada em 2016        [ sem alteração para 2017 ]
Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):(X) Mensal

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
LOASIM SIMCaractere(4)LOA_AnoExercicio (ver regra do campo na tabela origem)Exercício da LOA01)
DOTACAOSIM SIMCaractere(2)ORG_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. do órgão02)
DOTACAOSIM SIMCaractere(3)UNOR_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. da unidade orçamentária03)
DOTACAOSIM SIMCaractere(2)FN_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. da função04)
DOTACAOSIM SIMCaractere(3)SFN_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. da subfunção05)
DOTACAOSIM SIMCaractere(4)PRG_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. do programa06)
DOTACAOSIM SIMCaractere(5)PRAT_Numero (ver regra do campo na tabela origem)Núm. do projeto/ atividade07)
DOTACAOSIM SIMCaractere(1)CTEC_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. da categoria econômica08)
DOTACAOSIM SIMCaractere(1)NDESP_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. do grupo da natureza de despesa09)
DOTACAOSIM SIMCaractere(2)MDAP_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. da modalidade de aplicação10)
DOTACAOSIM SIMCaractere(2)ELDE_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. do elemento de despesa11)
DOTACAOSIM SIMCaractere(2)SELDE_Codigo informar "00" (zero) caso a LOA tenha sido aprovada com detalhamento até o nível do elemento de despesa (tabela DOTACAO, campo DOT_NivelDetalhamento for "1" ou "2").

Cód. do subelemento de despesa12)
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DOTACAOSIM SIMCaractere(1)DRIDS_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. do id. de uso da destinação de recurso13)
DOTACAOSIM SIMCaractere(1)DRGRP_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. do grupo da destinação de recurso14)
DOTACAOSIM SIMCaractere(2)DRESP_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. da especificação da destinação de recurso15)
DOTACAOSIM SIMCaractere(6)DESTREC_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. da destinação de recurso16)

SIM SIMCaractere(10)AORC_Data REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter uma DATA válida; a DATA será validada segundo o critério "COMPETÊNCIA DA CARGA" (ver regra d).
Data da alteração17)

LEI ou DECRETOSIM SIMCaractere(10)LEI_Numero (ver regra do campo na tabela origem)Núm. da lei da autorização18)
DECRETOSIM SIMCaractere(10)DECR_Numero Informar "00000/AAAA" (zero/ANO) quando ALTLOA_TipoAlteracao for "7" e "8".Núm. do decreto da autorização19)
TI.TIPO_ALTERACAO_LOASIM SIMInteiroALTLOA_TipoAlteracao Obs.1: quando ocorrer um crédito adicional por anulação de dotação, informar primeiro a dotação anulada (tipo "1") e depois informar a dotação adicionada (tipos "2", "3" ou "4").Obs.2: os tipos "5" e "6" servem para distinguir os créditos adicionais das alterações no elemento de despesa quando a LOA tenha sido aprovada com detalhamento até a modalidade de aplicação, portanto, só poderão ser informados nesta situação (tabela DOTACAO, campo DOT_NivelDetalhamento igual a "1").REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...10".

Tipo da alteração 1...1020)

TI.TIPO_RECURSO_LOASIM SIMCaractere(1)ALTLOA_TipoRecursos Informar "1" quando ALTLOA_TipoAlteracao for "1".REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...8".
Tipo do recurso 1...821)

NÃO SIMCaractere(14,2)ALTLOA_Valor REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor22)

ALTERACAO_PPAEsta tabela deverá conter as alterações do PPA ocorridas após o envio das peças de planejamento. ... incluída/alterada em 2010        [ sem alteração para 2017 ]
Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):(X) Peças de planejamento
(X) Mensal

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
PPASIM SIMCaractere(4)PPA_Exercicio (ver regra do campo na tabela origem)Exercício do PPA01)
PPASIM SIMCaractere(2)FN_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. da função02)
PPASIM SIMCaractere(3)SFN_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. da subfunção03)
PPASIM SIMCaractere(4)PRG_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. do programa04)
PPASIM SIMCaractere(5)PRAT_Numero (ver regra do campo na tabela origem)Núm. do projeto/ atividade05)

SIM SIMCaractere(10)ALTPPA_Data REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter uma DATA válida; a DATA será validada segundo o critério "COMPETÊNCIA DA CARGA" (ver regra d).
Data da alteração06)
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TI.TIPO_META_FISICA_FINANCEIRASIM SIMCaractere(1)ALTPPA_TipoMetaFisica REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "0...4".Tipo da meta física 0...407)
TI.TIPO_META_FISICA_FINANCEIRASIM SIMCaractere(1)ALTPPA_TipoMetaFinanceira REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "0...4".Tipo da meta financeira 0...408)

NÃO SIMCaractere(14,2)ALTPPA_ValorMetaFisica REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor da meta física09)
NÃO SIMCaractere(14,2)ALTPPA_ValorMetaFinanceira REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor da meta financeira10)

LEINÃO SIMCaractere(10)LEI_Numero (ver regra do campo na tabela origem)Núm. da lei do PPA11)
ANULACAO_EMPENHOEsta tabela deverá conter as anulações dos empenhos. ... incluída/alterada em 2010        [ sem alteração para 2017 ]
Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):
(X) Mensal

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
EMPENHOSIM SIMCaractere(2)ORG_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. do órgão01)
EMPENHOSIM SIMCaractere(3)UNOR_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. da unidade orçamentária02)
EMPENHOSIM SIMCaractere(11)EMP_Numero (ver regra do campo na tabela origem)Núm. do empenho03)

SIM SIMCaractere(11)ANUL_NumNotaAnulacao REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um valor no formato "999999/AAAA" (NRO/ANO); o ANO será validado segundo o critério "= EXERCÍCIO" (ver regra d).
Núm. da nota de anulação "999999/AAAA" (NRO/ANO)04)

NÃO SIMCaractere(10)ANUL_Data REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter uma DATA válida; a DATA será validada segundo o critério "COMPETÊNCIA DA CARGA" (ver regra d).
Data05)

NÃO SIMCaractere(14,2)ANUL_Valor REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um número POSITIVO quando obrigatório.Valor06)
TI.MOTIVO_ANULACAO_EMPENHONÃO SIMInteiroANUL_CodigoMotivo Obs.: os ressarcimentos de recursos públicos, oriundos de danos causados ao patrimônio público, deverão ser contabilizados como receita de indenização por danos causados ao patrimônio público (tabela RECEITA_RESSARCIMENTO), no entanto, caso o fiscalizado proceda o estorno da despesa, foram disponibilizadas os tipos "1", "2" ou "3" para este propósito.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...5".

Cód. do motivo 1...507)

NÃO SIMCaractere(120)ANUL_Motivo Motivo08)
NÃO CONDCaractere(14)ANUL_NumProcessoTCE Informar o número do processo/protocolo, caso a anulação seja oriunda da condenação do TCE-MT.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "ANUL_CodigoMotivo" for "'1'". REGRA 2: O conteúdo do campo deverá conter um valor no formato "999999999/AAAA" (NRO/ANO); o ANO será validado segundo o critério "<= EXERCÍCIO" (ver regra d).

Núm. do processo TCE-MT "999999999/AAAA" (NRO/ANO)09)
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ANULACAO_ESTORNO_DESC_LIQ_PAGOEsta tabela deverá conter as anulações e os estornos dos descontos liquidados pagos.
... incluída/alterada em 2017 [ NOVIDADE para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):(X) Mensal
Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações

DESCONTO_LIQUIDADO_PAGOSIM SIMCaractere(2)ORG_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. do órgão01)
DESCONTO_LIQUIDADO_PAGOSIM SIMCaractere(3)UNOR_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. da unidade orçamentária02)
DESCONTO_LIQUIDADO_PAGOSIM SIMCaractere(11)EMP_Numero (ver regra do campo na tabela origem)Núm. do empenho03)
DESCONTO_LIQUIDADO_PAGOSIM SIMCaractere(11)LIQ_Numero (ver regra do campo na tabela origem)Núm. da liquidação04)
DESCONTO_LIQUIDADO_PAGOSIM SIMCaractere(1)DLIQ_OrigemDesconto (ver regra do campo na tabela origem)Origem do desconto05)
DESCONTO_LIQUIDADO_PAGOSIM SIMInteiroTDBG_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. do tipo do desconto06)
DESCONTO_LIQUIDADO_PAGOSIM SIMInteiroDLP_NumSequencial (ver regra do campo na tabela origem)Núm. sequencial do desconto liquidado pago07)

NÃO SIMCaractere(255)AEDLP_Motivo Motivo08)
NÃO SIMCaractere(14,2)AEDLP_Valor REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor da anulação/estorno09)

ANULACAO_ESTORNO_DESC_LIQUIDADEsta tabela deverá conter as anulações e os estornos dos descontos liquidados.
... incluída/alterada em 2017 [ NOVIDADE para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):(X) Mensal
Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações

DESCONTO_LIQUIDADOSIM SIMCaractere(2)ORG_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. do órgão01)
DESCONTO_LIQUIDADOSIM SIMCaractere(3)UNOR_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. da unidade orçamentária02)
DESCONTO_LIQUIDADOSIM SIMCaractere(11)EMP_Numero (ver regra do campo na tabela origem)Núm. do empenho03)
DESCONTO_LIQUIDADOSIM SIMCaractere(11)LIQ_Numero (ver regra do campo na tabela origem)Núm. da liquidação04)
DESCONTO_LIQUIDADOSIM SIMCaractere(1)DLIQ_OrigemDesconto (ver regra do campo na tabela origem)Origem do desconto05)
DESCONTO_LIQUIDADOSIM SIMInteiroTDBG_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. do tipo do desconto06)

NÃO SIMCaractere(255)AEDLIQ_Motivo Motivo07)
NÃO SIMCaractere(14,2)AEDLIQ_Valor REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor da anulação/estorno08)

ANULACAO_ESTORNO_DIARIAEsta tabela deverá conter as anulações e os estornos de diárias. ... incluída/alterada em 2008        [ sem alteração para 2017 ]
Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):(X) Mensal

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
DIARIASIM SIMCaractere(16)SOLIC_NumProcesso (ver regra do campo na tabela origem)Núm. da solicitação01)
DIARIASIM SIMCaractere(20)DIAR_IdentificBeneficiado (ver regra do campo na tabela origem)Beneficiado02)

NÃO SIMCaractere(10)AEDIAR_Data REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter uma Data03)
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DATA válida; a DATA será validada segundo o critério "COMPETÊNCIA DA CARGA" (ver regra d).
NÃO SIMCaractere(120)AEDIAR_Motivo Motivo04)
NÃO SIMCaractere(14,2)AEDIAR_Valor REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor da anulação/estorno05)

ANULACAO_ESTORNO_REC_ARREC_BCOEsta tabela deverá conter as anulações e os estornos das receitas arrecadadas via banco. ... incluída/alterada em 2014        [ sem alteração para 2017 ]
Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):(X) Mensal

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
RECEITA_ARRECADADA_BCOSIM SIMCaractere(16)ESPRC_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. da especificação da receita01)
RECEITA_ARRECADADA_BCOSIM SIMCaractere(10)RCARB_Data (ver regra do campo na tabela origem)Data da arrecadação02)
RECEITA_ARRECADADA_BCOSIM SIMCaractere(3)BCO_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. do banco03)
RECEITA_ARRECADADA_BCOSIM SIMCaractere(10)AGN_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. da agência04)
RECEITA_ARRECADADA_BCOSIM SIMCaractere(16)CCBCO_Numero (ver regra do campo na tabela origem)Núm. da conta corrente05)
RECEITA_ARRECADADA_BCOSIM SIMCaractere(1)CCBCO_Tipo (ver regra do campo na tabela origem)Tipo da conta corrente06)
RECEITA_ARRECADADA_BCOSIM SIMCaractere(1)DRIDS_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. do id. de uso da destinação de recurso07)
RECEITA_ARRECADADA_BCOSIM SIMCaractere(1)DRGRP_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. do grupo da destinação de recurso08)
RECEITA_ARRECADADA_BCOSIM SIMCaractere(2)DRESP_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. da especificação da destinação de recurso09)
RECEITA_ARRECADADA_BCOSIM SIMCaractere(6)DESTREC_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. da destinação de recurso10)

SIM SIMCaractere(1)AERAB_Tipo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...3".Tipo da operação "1" para anulação"2" para estorno"3" para devolução
11)

SIM SIMCaractere(10)AERAB_Data REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter uma DATA válida; a DATA será validada segundo o critério "COMPETÊNCIA DA CARGA" (ver regra d).
Data da anulação12)

SIM SIMInteiroAERAB_NumSequencial REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um número POSITIVO quando obrigatório.Núm. sequencial da anulação13)
NÃO SIMCaractere(120)AERAB_Motivo Motivo14)
NÃO SIMCaractere(14,2)AERAB_Valor REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um número POSITIVO quando obrigatório.Valor da anulação/estorno15)

CONTA_BANCARIANÃO CONDCaractere(3)BCO_CodigoCredora REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "AERAB_Tipo" for "'3'".Cód. do banco credor16)
CONTA_BANCARIANÃO CONDCaractere(10)AGN_CodigoCredora REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "AERAB_Tipo" for "'3'".Cód. da agência credora17)
CONTA_BANCARIANÃO CONDCaractere(16)CCBCO_NumeroCredora REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "AERAB_Tipo" for "'3'".Núm. da conta corrente credora18)
CONTA_BANCARIANÃO CONDCaractere(1)CCBCO_TipoCredora REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido Tipo da conta corrente 1...419)
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com "1...4", quando o conteúdo do campo "AERAB_Tipo" for "'3'".
ANULACAO_ESTORNO_REC_ARREC_OTREsta tabela deverá conter as anulações e os estornos das receitas arrecadadas que não sejam via banco.

... incluída/alterada em 2014        [ sem alteração para 2017 ]
Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):
(X) Mensal

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
RECEITA_ARRECADADA_OUTROSSIM SIMCaractere(16)ESPRC_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. da especificação da receita01)
RECEITA_ARRECADADA_OUTROSSIM SIMCaractere(10)RCARO_Data (ver regra do campo na tabela origem)Data da arrecadação02)
RECEITA_ARRECADADA_OUTROSSIM SIMInteiroRCARO_Tipo (ver regra do campo na tabela origem)Tipo da operação03)
RECEITA_ARRECADADA_OUTROSSIM SIMCaractere(1)DRIDS_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. do id. de uso da destinação de recurso04)
RECEITA_ARRECADADA_OUTROSSIM SIMCaractere(1)DRGRP_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. do grupo da destinação de recurso05)
RECEITA_ARRECADADA_OUTROSSIM SIMCaractere(2)DRESP_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. da especificação da destinação de recurso06)
RECEITA_ARRECADADA_OUTROSSIM SIMCaractere(6)DESTREC_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. da destinação de recurso07)

SIM SIMCaractere(1)AERAO_Tipo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...2".Tipo da operação "1" para anulação"2" para estorno08)
SIM SIMCaractere(10)AERAO_Data REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter uma DATA válida; a DATA será validada segundo o critério "COMPETÊNCIA DA CARGA" (ver regra d).

Data da anulação09)

NÃO SIMCaractere(120)AERAO_Motivo Motivo10)
NÃO SIMCaractere(14,2)AERAO_Valor REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um número POSITIVO quando obrigatório.Valor da anulação/estorno11)

ANULACAO_LIQUIDACAO_EMPENHOEsta tabela deverá conter as anulações das liquidações dos empenhos.
... incluída/alterada em 2008        [ sem alteração para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):(X) Mensal
Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações

LIQUIDACAO_EMPENHOSIM SIMCaractere(2)ORG_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. do órgão01)
LIQUIDACAO_EMPENHOSIM SIMCaractere(3)UNOR_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. da unidade orçamentária02)
LIQUIDACAO_EMPENHOSIM SIMCaractere(11)EMP_Numero (ver regra do campo na tabela origem)Núm. do empenho03)
LIQUIDACAO_EMPENHOSIM SIMCaractere(11)LIQ_Numero (ver regra do campo na tabela origem)Núm. da liquidação04)

SIM SIMCaractere(11)ANUL_NumNotaAnulacao REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um valor no formato "999999/AAAA" (NRO/ANO); o ANO será validado segundo o critério "= EXERCÍCIO" (ver regra d).
Núm. da nota de anulação "999999/AAAA" (NRO/ANO)05)

NÃO SIMCaractere(10)ANUL_Data REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter uma DATA válida; a DATA será validada segundo o critério "COMPETÊNCIA DA CARGA" (ver regra d).
Data da anulação06)
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NÃO SIMCaractere(120)ANUL_Motivo Motivo07)
NÃO SIMCaractere(14,2)ANUL_Valor REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor08)

ANULACAO_PAGAMENTO_EMPENHOEsta tabela deverá conter as anulações dos pagamentos de empenhos.
... incluída/alterada em 2015        [ sem alteração para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):
(X) Mensal

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
PAGAMENTO_EMPENHOSIM SIMCaractere(16)PGTO_Numero (ver regra do campo na tabela origem)Núm. do pagamento01)

SIM SIMCaractere(11)ANUL_NumNotaAnulacao REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um valor no formato "999999/AAAA" (NRO/ANO); o ANO será validado segundo o critério "= EXERCÍCIO" (ver regra d).
Núm. da nota de anulação "999999/AAAA" (NRO/ANO)02)

NÃO SIMCaractere(10)ANUL_Data REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter uma DATA válida; a DATA será validada segundo o critério "COMPETÊNCIA DA CARGA" (ver regra d).
Data da anulação03)

NÃO SIMCaractere(120)ANUL_Motivo Motivo04)
NÃO SIMCaractere(14,2)ANUL_Valor REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor05)

APROVADO_CONCURSOEsta tabela deverá conter os aprovados em concursos, processos seletivos simplificados e processos seletivos públicos.
Obs.: deverão ser informados os aprovados e classificados constantes no termo de homologação do concurso.

... incluída/alterada em 2011        [ sem alteração para 2017 ]
Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):(X) Mensal
(X) Concursos Públicos

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
CONCURSO_SITUACAOSIM SIMCaractere(16)CONC_Numero (ver regra do campo na tabela origem)Núm. do concurso01)
CONCURSO_SITUACAOSIM SIMInteiroCONC_Tipo (ver regra do campo na tabela origem)Tipo do concurso02)
CONCURSO_SITUACAOSIM SIMInteiroCONCS_Situacao (ver regra do campo na tabela origem)Situação do concurso (demais situações)03)
CONCURSO_SITUACAOSIM SIMCaractere(10)CONCS_DataSituacao (ver regra do campo na tabela origem)Data da situação do concurso (demais situações)04)
CONCURSO_VAGASIM SIMInteiroCONCAR_Situacao (ver regra do campo na tabela origem)Situação do concurso (abertura e retificação)05)
CONCURSO_VAGASIM SIMCaractere(10)CONCAR_Data (ver regra do campo na tabela origem)Data da situação do concurso (abertura e retificação)

06)

CONCURSO_VAGASIM SIMCaractere(7)CFPESS_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. do cargo/função pessoal07)
CONCURSO_VAGASIM SIMCaractere(10)CFPESSUG_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. do cargo08)
CONCURSO_VAGASIM SIMInteiroCFPESSUGP_NumSequencial (ver regra do campo na tabela origem)Núm. sequencial das especialidades ou região09)

NÃO SIMCaractere(10)APCONC_NumInscricao Núm. da inscrição10)
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SIM SIMCaractere(14)APCONC_CPF REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um número de CPF ("999.999.999-99") válido.CPF "999.999.999-99"11)
NÃO SIMCaractere(50)APCONC_NomeAprovado Nome12)
NÃO SIMCaractere(1)APCONC_AprovadoClassificado REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...2".Situação final "1" para aprovado"2" para classificado13)
NÃO SIMInteiroAPCONC_Classificacao Informar a ordem de classificação.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.

Classificação14)

NÃO SIMCaractere(1)APCONC_PNE REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "'S', 'N'".É portador de necessidades especiais (PNE)? "S" para sim"N" para não15)
APROVADO_CONCURSO_SEM_POSSEEsta tabela deverá conter os aprovados e classificados no concurso que não tomaram posse após a nomeação.
Obs.: quando existir um ato de pessoal do tipo posse, para um classificado ou aprovado, deverá ser enviado 1 (um) registro para cada aprovado ou classificado que estiver mais bem posicionado conforme a ordem de classificação; caso não exista, deverá existir um motivo para que um candidato tome posse antes de outro em melhor posição.

... incluída/alterada em 2011        [ sem alteração para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):
(X) Mensal(X) Concursos Públicos

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
APROVADO_CONCURSOSIM SIMCaractere(16)CONC_Numero (ver regra do campo na tabela origem)Núm. do concurso01)
APROVADO_CONCURSOSIM SIMInteiroCONC_Tipo (ver regra do campo na tabela origem)Tipo do concurso02)
APROVADO_CONCURSOSIM SIMInteiroCONCS_Situacao (ver regra do campo na tabela origem)Situação do concurso (demais situações)03)
APROVADO_CONCURSOSIM SIMCaractere(10)CONCS_DataSituacao (ver regra do campo na tabela origem)Data da situação04)
APROVADO_CONCURSOSIM SIMInteiroCONCAR_Situacao (ver regra do campo na tabela origem)Situação do concurso (abertura e retificação)05)
APROVADO_CONCURSOSIM SIMCaractere(10)CONCAR_Data (ver regra do campo na tabela origem)Data da situação06)
APROVADO_CONCURSOSIM SIMCaractere(7)CFPESS_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. do cargo/função pessoal07)
APROVADO_CONCURSOSIM SIMCaractere(10)CFPESSUG_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. do cargo08)
APROVADO_CONCURSOSIM SIMInteiroCFPESSUGP_NumSequencial (ver regra do campo na tabela origem)Núm. sequencial das especialidades ou região09)
APROVADO_CONCURSOSIM SIMCaractere(14)APCONC_CPF (ver regra do campo na tabela origem)CPF10)

SIM SIMCaractere(10)ACSP_Data REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter uma DATA válida; a DATA será validada segundo o critério "<= DATA ATUAL" (ver regra d).
Data do documento11)

NÃO CONDCaractere(10)ACSP_DataProrrogacao Informar a data para a qual foi prorrogada a posse caso o conteúdo do campo ACSP_Motivo seja "2".REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "ACSP_Motivo" for "'2'".

Data da prorrogação12)

TI.MOTIVO_NAO_POSSENÃO SIMInteiroACSP_Motivo Informar o motivo para que o aprovado ou classificado não ter tomado posse após a nomeação.Obs.: caso exista outro motivo, entrar em contato com o TCE-MT.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido 

Motivo 1...413)
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com "1...4".
NÃO CONDCaractere(21)ACSP_NomeArqPDF Informar o nome do arquivo PDF contendo o texto para cada motivo (ACSP_Motivo): 1 - Termo de desistência2 - Termo de prorrogação de posse3 - Termo de não-comparecimento4 - enviar o arquivo, se existirREGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "ACSP_Motivo" for "'1', '2', '3'". REGRA 2: A formatação do nome do arquivo PDF deverá estar de acordo com a regra "ACSP_AAAAMM_99999.PDF".

Nome do arquivo PDF14)

ATO_PESSOALEsta tabela deverá conter os atos de pessoal, de acordo com a TI.TIPO_ATO_PESSOAL, além das situações ocorridas que foram motivo para que algum servidor fosse excluído ou inserido na folha de 
pagamento.Ex.: caso um servidor passe a receber o auxílio-maternidade do RGPS e o fiscalizado não edite um ato de pessoal formalmente, deverá simplesmente informar um ato de pessoal fictício do tipo "25".

... incluída/alterada em 2017 [ NOVIDADE para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):
(X) Mensal

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
PESSOALSIM SIMCaractere(10)PESS_Matricula (ver regra do campo na tabela origem)Núm. da matrícula do servidor01)

SIM SIMCaractere(16)ATOP_NumDocumento Informar o número do Diário Oficial do Estado, para os fiscalizados da esfera de governo estadual.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um valor no formato "99999999999/AAAA" (NRO/ANO); o ANO será validado segundo o critério "<= EXERCÍCIO" (ver regra d).

Núm. do documento "99999999999/AAAA" (NRO/ANO)02)

TI.TIPO_ATO_PESSOALSIM SIMCaractere(2)TATOP_Codigo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "17...34|'01', '02', '03', '04', '05', '06', '08', '09', '10', '11', '12', '13', '14', '15'".
Cód. do tipo do ato de pessoal 17...34|01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15

03)

SIM SIMCaractere(10)ATOP_DataDocumento Informar a data do Diário Oficial do Estado, para os fiscalizados da esfera de governo estadual.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter uma DATA válida; a DATA será validada segundo o critério "COMPETÊNCIA DA CARGA" (ver regra d).

Data do documento04)

TI.TIPO_DOCUMENTO_ATO_PESSOALNÃO CONDInteiroATOP_TipoDocumento Informar:a) tipo "6" quando o conteúdo do campo TATOP_Codigo for "2";b) tipo "9" quando o conteúdo do campo TATOP_Codigo for "17";c) tipo "10" quando o conteúdo do campo TATOP_Codigo for "32" ou "33".REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...11", quando o conteúdo do campo "TATOP_Codigo" for "'01', '02', '03', '04', '05', '06', '08', '09', '10', '11', '12', '13', '14', '15', '17', '18', '19', '20', '21', '22', '23', '30', '31', '32', '33'".

Tipo do documento 1...1105)
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NÃO CONDInteiroATOP_NumPaginaDOE Informar o número da página do Diário Oficial do Estado, para os fiscalizados da esfera de governo estadual.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido apenas para o fiscalizado da esfera de governo "ESTADUAL" e estar em branco para as outras. REGRA 2: O conteúdo do campo deverá conter um número POSITIVO quando obrigatório.

Núm. da página06)

NÃO CONDInteiroATOP_NumMateriaDOE Informar o número da matéria do Diário Oficial do Estado, para os fiscalizados da esfera de governo estadual.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido apenas para o fiscalizado da esfera de governo "ESTADUAL" e estar em branco para as outras. REGRA 2: O conteúdo do campo deverá conter um número POSITIVO quando obrigatório.

Núm. da matéria07)

NÃO CONDCaractere(21)ATOP_NomeArqPDF Informar o nome do arquivo PDF contendo o texto com os nomes dos campos ATOP_DataDocumento, ATOP_NumDocumento, ATOP_NumPaginaDOE e ATOP_NumMateriaDOE e seus respectivos conteúdos para os fiscalizados da esfera de governo estadual, que enviaram os campos do Diário Oficial do Estado.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "TATOP_Codigo" for "'01', '02', '03', '04', '05', '06', '08', '09', '10', '11', '12', '13', '14', '15', '18', '19', '20', '21', '22', '23', '30', '31', '32', '33'". REGRA 2: A formatação do nome do arquivo PDF deverá estar de acordo com a regra "ATOP_AAAAMM_99999.PDF".

Nome do arquivo PDF08)

AUTORIZACAO_ABERTURA_CREDITOEsta tabela deverá conter as autorizações para abertura de créditos adicionais por lei específica ou através da LOA.
Obs.: na carga das peças de planejamento, deverá ser informada as autorizações para abertura de crédito constantes na LOA; caso não exista, informar valor "0.00" (zero).

... incluída/alterada em 2008        [ sem alteração para 2017 ]
Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):
(X) Peças de planejamento(X) Mensal

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
LEISIM SIMCaractere(10)LEI_Numero (ver regra do campo na tabela origem)Núm. da LOA/ lei específica01)

SIM SIMCaractere(1)ABC_Tipo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...2".Tipo da autorização "1" para LOA"2" para lei específica02)
NÃO SIMCaractere(14,2)ABC_ValorAutorizado REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor autorizado03)

BAIXA_BENS_IMOVEISEsta tabela deverá conter as baixas dos bens imóveis. ... incluída/alterada em 2008        [ sem alteração para 2017 ]
Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):
(X) Mensal

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
BENS_IMOVEISSIM SIMCaractere(20)IMOV_Matricula (ver regra do campo na tabela origem)Matrícula do bem imóvel01)

NÃO SIMCaractere(10)BXIMOV_Data REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter uma Data02)
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DATA válida; a DATA será validada segundo o critério "COMPETÊNCIA DA CARGA" (ver regra d).
TI.MODALIDADE_BAIXA_BENS_IMOVEISNÃO SIMInteiroBXIMOV_ModalidadeBaixa REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...9".Modalidade 1...903)

NÃO SIMCaractere(14,2)BXIMOV_Valor REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor04)
LEINÃO SIMCaractere(10)LEI_Numero (ver regra do campo na tabela origem)Núm. da lei da autorização05)
PROCESSO_LICITATORIONÃO CONDCaractere(16)PLIC_Numero REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "BXIMOV_ModalidadeBaixa" for "'4'". REGRA 2: O conteúdo do campo deverá conter um valor no formato "99999999999/AAAA" (NRO/ANO); o ANO será validado segundo o critério "<= EXERCÍCIO" (ver regra d).

Núm. do processo licitatório "99999999999/AAAA" (NRO/ANO)06)

PROCESSO_LICITATORIONÃO CONDCaractere(2)MLIC_Codigo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "01...10|'12', '13', '14', '15', '17', '19', '20', '21', '22', '23', '24', '25', '26', '27', '28', '29', '30', '31', '32'", quando o conteúdo do campo "BXIMOV_ModalidadeBaixa" for "'4'".

Cód. da modalidade da licitação 01...10|12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32

07)

BAIXA_BENS_MOVEISEsta tabela deverá conter as baixas dos bens móveis. ... incluída/alterada em 2009        [ sem alteração para 2017 ]
Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):(X) Mensal

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
BENS_MOVEISSIM SIMCaractere(20)MOV_NumRP (ver regra do campo na tabela origem)Núm. do registro patrimonial01)

NÃO SIMCaractere(10)BXMOV_Data REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter uma DATA válida; a DATA será validada segundo o critério "COMPETÊNCIA DA CARGA" (ver regra d).
Data02)

TI.MODALIDADE_BAIXA_BENS_MOVEISNÃO SIMInteiroBXMOV_ModalidadeBaixa REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...12".Modalidade 1...1203)
NÃO SIMCaractere(14,2)BXMOV_Valor REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor04)

LEINÃO NÃOCaractere(10)LEI_Numero Informar se a baixa ocorreu por meio de uma lei.Núm. da lei da autorização05)
NÃO NÃOCaractere(16)BXMOV_NumPortaria Informar se a baixa ocorreu por meio de uma portaria.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um valor no formato "99999999999/AAAA" (NRO/ANO); o ANO será validado segundo o critério "<= EXERCÍCIO" (ver regra d).

Núm. da portaria da baixa "99999999999/AAAA" (NRO/ANO)06)

NÃO NÃOCaractere(10)BXMOV_DataPortaria Informar se a baixa ocorreu por meio de uma portaria.Obs.: informar com zeros a esquerda quando não atingir o tamanho máximo do campo.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter uma DATA válida; a DATA será validada segundo o critério "<= EXERCÍCIO" (ver regra d).

Data da portaria07)

PROCESSO_LICITATORIONÃO CONDCaractere(16)PLIC_Numero REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "BXMOV_ModalidadeBaixa" for "'1'". REGRA 2: O conteúdo do campo deverá conter um valor 

Núm. do processo licitatório "99999999999/AAAA" (NRO/ANO)08)
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no formato "99999999999/AAAA" (NRO/ANO); o ANO será validado segundo o critério "<= EXERCÍCIO" (ver regra d).
PROCESSO_LICITATORIONÃO CONDCaractere(2)MLIC_Codigo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "01...10|'12', '13', '14', '15', '17', '19', '20', '21', '22', '23', '24', '25', '26', '27', '28', '29', '30', '31', '32'", quando o conteúdo do campo "BXMOV_ModalidadeBaixa" for "'1'".

Cód. da modalidade da licitação 01...10|12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32

09)

NÃO CONDCaractere(20)BXMOV_NumBoletimOcorrencia REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "BXMOV_ModalidadeBaixa" for "'3'".
Núm. do boletim de ocorrência10)

NÃO CONDCaractere(16)BXMOV_NumProcAdministrativo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "BXMOV_ModalidadeBaixa" for "'3'".
Núm. do processo administrativo11)

CADASTRO_GERALNÃO CONDCaractere(20)CG_Identificacao Informar a identificação do adquirente do bem.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "BXMOV_ModalidadeBaixa" for "'1', '2', '6', '7'". REGRA 2: O conteúdo do campo deverá conter um número de CPF ("999.999.999-99") ou CNPJ ("99.999.999/9999-99") válido.

CPF/CNPJ do adquirente do bem12)

BAIXA_CAUCAO_CONTRATOEsta tabela deverá conter as baixas das cauções de contratos. ... incluída/alterada em 2008        [ sem alteração para 2017 ]
Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):
(X) Mensal

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
CAUCAO_CONTRATOSIM SIMInteiroCONT_Tipo (ver regra do campo na tabela origem)Tipo do contrato01)
CAUCAO_CONTRATOSIM SIMCaractere(16)CONT_Numero (ver regra do campo na tabela origem)Núm. do contrato02)
CAUCAO_CONTRATOSIM SIMCaractere(16)CONT_NumAditivo (ver regra do campo na tabela origem)Núm. do aditivo do contrato03)
CAUCAO_CONTRATOSIM SIMCaractere(10)CAUC_Data (ver regra do campo na tabela origem)Data da caução04)
CAUCAO_CONTRATOSIM SIMCaractere(1)CAUC_TipoDocumento (ver regra do campo na tabela origem)Tipo do documento05)
CAUCAO_CONTRATOSIM SIMCaractere(20)CAUC_NumDocumento (ver regra do campo na tabela origem)Núm. do documento da caução06)

SIM SIMCaractere(10)BXCAU_Data REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter uma DATA válida; a DATA será validada segundo o critério "COMPETÊNCIA DA CARGA" (ver regra d).
Data da baixa07)

NÃO SIMCaractere(1)BXCAU_ModalidadeBaixa REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...2".Modalidade "1" para execução"2" para simples devolução
08)

NÃO SIMCaractere(14,2)BXCAU_Valor REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor09)
BAIXA_DIV_ATIVA_NAO_TRIBUTEsta tabela deverá conter as baixas da dívida ativa não tributária.
Obs.1: os valores deverão ser totalizados por especificação da receita, modalidade da baixa e mês de referência.Obs.2: informar o motivo da baixa quando a modalidade for cancelamento.
Obs.3: os estornos da baixa (anulação de receita) deverão ser enviados com sinal negativo ("-") nos campos relativos aos valores de principal e encargos.

... incluída/alterada em 2010        [ sem alteração para 2017 ]
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Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):(X) Mensal
Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações

INSCRICAO_DIV_ATIVA_NAO_TRIBUTSIM SIMCaractere(20)CG_Identificacao (ver regra do campo na tabela origem)CPF/CNPJ do devedor01)
INSCRICAO_DIV_ATIVA_NAO_TRIBUTSIM SIMCaractere(16)ESPRC_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. da especificação da receita02)
INSCRICAO_DIV_ATIVA_NAO_TRIBUTSIM SIMCaractere(4)IDVATN_AnoInscricao (ver regra do campo na tabela origem)Ano da inscrição03)
INSCRICAO_DIV_ATIVA_NAO_TRIBUTSIM SIMCaractere(4)IDVATN_AnoReferencia (ver regra do campo na tabela origem)Ano de referência04)
INSCRICAO_DIV_ATIVA_NAO_TRIBUTSIM SIMCaractere(2)IDVATN_MesInscricao (ver regra do campo na tabela origem)Mês da inscrição05)
INSCRICAO_DIV_ATIVA_NAO_TRIBUTSIM SIMInteiroIDVATN_NumSequencial (ver regra do campo na tabela origem)Núm. sequencial da dívida06)

SIM SIMCaractere(10)BXDVATN_Data Obs.: a data da baixa deve ser a data do recolhimento (repasse do banco ao município) e não a data do pagamento pelo devedor (arrecadação).REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter uma DATA válida; a DATA será validada segundo o critério "COMPETÊNCIA DA CARGA" (ver regra d).

Data da baixa07)

TI.MODALIDADE_BAIXA_DIVIDA_ATIVANÃO SIMInteiroBXDVATN_ModalidadeBaixa REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...13|'16', '17', '18'".Modalidade 1...13|16, 17, 1808)
NÃO SIMCaractere(14,2)BXDVATN_ValorPrincipal REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um número POSITIVO quando o conteúdo do campo "BXDVATN_ModalidadeBaixa" for "'1', '2', '3', '6'".

Valor principal09)

NÃO CONDCaractere(14,2)BXDVATN_ValorEncargos REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "BXDVATN_ModalidadeBaixa" for "'4'". REGRA 2: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.

Valor dos encargos10)

LEINÃO CONDCaractere(10)LEI_Numero REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "BXDVATN_ModalidadeBaixa" for "'1', '2', '3'". REGRA 2: O conteúdo do campo deverá conter um valor no formato "99999/AAAA" (NRO/ANO); o ANO será validado segundo o critério "<= EXERCÍCIO" (ver regra d).

Núm. da lei da autorização "99999/AAAA" (NRO/ANO)11)

NÃO CONDCaractere(120)BXDVATN_Motivo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "BXDVATN_ModalidadeBaixa" for "'1', '2', '3', '7'".
Motivo12)

BAIXA_DIV_ATIVA_TRIBUTEsta tabela deverá conter as baixas da dívida ativa tributária. 
Obs.1: os valores deverão ser totalizados por especificação da receita, modalidade da baixa e mês de referência.Obs.2: informar o motivo da baixa quando a modalidade for cancelamento.
Obs.3: os estornos da baixa (anulação de receita) deverão ser enviados com sinal negativo ("-") nos campos relativos aos valores de principal e encargos.

... incluída/alterada em 2008        [ sem alteração para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):
(X) Mensal

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
INSCRICAO_DIV_ATIVA_TRIBUTSIM SIMCaractere(16)ESPRC_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. da especificação da 01)
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receita
INSCRICAO_DIV_ATIVA_TRIBUTSIM SIMCaractere(4)IDVAT_AnoInscricao (ver regra do campo na tabela origem)Ano da inscrição02)
INSCRICAO_DIV_ATIVA_TRIBUTSIM SIMCaractere(4)IDVAT_AnoReferencia (ver regra do campo na tabela origem)Ano de referência03)
INSCRICAO_DIV_ATIVA_TRIBUTSIM SIMCaractere(2)IDVAT_MesInscricao (ver regra do campo na tabela origem)Mês da inscrição04)
INSCRICAO_DIV_ATIVA_TRIBUTSIM SIMCaractere(1)IDVAT_TipoInscricao (ver regra do campo na tabela origem)Tipo da inscrição05)

SIM SIMCaractere(2)BXDVAT_MesReferencia REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "01...12". REGRA 2: O conteúdo do campo deverá conter um MÊS ou ANO válido; o MÊS ou ANO será validado segundo o critério "= MÊS" (ver regra d).

Mês de referência "99" (NRO)06)

SIM SIMInteiroBXDVAT_NumSequencial REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um número POSITIVO quando obrigatório.Núm. sequencial da baixa07)
SIM SIMCaractere(10)BXDVAT_Data Informar a mesma data registrada nas tabelas MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT e RECEITA_ARRECADADA_BCOou RECEITA_ARRECADADA_OUTROS.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter uma DATA válida; a DATA será validada segundo o critério "COMPETÊNCIA DA CARGA" (ver regra d).

Data da baixa08)

TI.MODALIDADE_BAIXA_DIVIDA_ATIVASIM SIMInteiroBXDVAT_ModalidadeBaixa REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...13|'15', '16', '17', '18'".Modalidade 1...13|15, 16, 17, 1809)
NÃO SIMCaractere(14,2)BXDVAT_ValorPrincipal REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um número POSITIVO quando o conteúdo do campo "BXDVAT_ModalidadeBaixa" for "'1', '2', '3', '6'".

Valor principal10)

NÃO CONDCaractere(14,2)BXDVAT_ValorEncargos REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "BXDVAT_ModalidadeBaixa" for "'4'". REGRA 2: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.

Valor dos encargos11)

LEINÃO CONDCaractere(10)LEI_Numero REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "BXDVAT_ModalidadeBaixa" for "'1', '2', '3'". REGRA 2: O conteúdo do campo deverá conter um valor no formato "99999/AAAA" (NRO/ANO); o ANO será validado segundo o critério "<= EXERCÍCIO" (ver regra d).

Núm. da lei da autorização "99999/AAAA" (NRO/ANO)12)

NÃO CONDCaractere(120)BXDVAT_Motivo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "BXDVAT_ModalidadeBaixa" for "'1', '2', '3', '7'".
Motivo13)

BANCO_NAO_OFICIALEsta tabela deverá conter as autorizações para movimentação em bancos não oficiais.
... incluída/alterada em 2008        [ sem alteração para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):
(X) Peças de planejamento(X) Mensal

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
TI.BANCOSIM SIMCaractere(3)BCONOF_Codigo Cód. do banco01)
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LEINÃO NÃOCaractere(10)LEI_Numero Obs.: caso este campo não seja informado, o TCE-MT considerará que a UG não possui autorização legislativa para movimentação financeira em banco não oficial, conforme determina o artigo 164, § 3º da Constituição Federal, Decisão Normativa nº 02/93 e Acórdão nº 1.513/97.

Núm. da lei da autorização02)

BENEF_ASSISTENCIA_SOCIALEsta tabela deverá conter os beneficiários dos programas de assistência social.
... incluída/alterada em 2009        [ sem alteração para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):
(X) Mensal

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
SIM SIMInteiroBAS_IdentificBeneficiado Informar o número sequencial de controle dos beneficiários.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um número POSITIVO quando obrigatório.

Identificação do beneficiário01)

NÃO NÃOCaractere(14)BAS_CPF REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um número de CPF ("999.999.999-99") válido.CPF "999.999.999-99"02)
NÃO SIMCaractere(60)BAS_Nome Nome03)
NÃO SIMCaractere(10)BAS_DataNascimento REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter uma DATA válida; a DATA será validada segundo o critério "<= EXERCÍCIO" (ver regra d).

Data de nascimento04)

NÃO NÃOInteiroBAS_QtdeFilhos REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Quantidade de filhos05)
NÃO NÃOCaractere(14,2)BAS_ValorRendaMensal REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor da renda mensal06)

BENEF_ASSISTENCIA_SOCIAL_EMPEsta tabela deverá conter os valores empenhados relativos aos beneficiários dos programas de assistência social implementados com recursos municipais e estaduais.... incluída/alterada em 2010        [ sem alteração para 2017 ]
Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):(X) Mensal

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
BENEF_ASSISTENCIA_SOCIALSIM SIMInteiroBAS_IdentificBeneficiado (ver regra do campo na tabela origem)Identificação do beneficiário01)
EMPENHOSIM SIMCaractere(2)ORG_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. do órgão02)
EMPENHOSIM SIMCaractere(3)UNOR_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. da unidade orçamentária03)
EMPENHOSIM SIMCaractere(11)EMP_Numero (ver regra do campo na tabela origem)Núm. do empenho04)
LEINÃO NÃOCaractere(10)LEI_Numero Informar a lei que autoriza a concessão de benefícios sociais, caso exista.Núm. da lei da concessão dos benefícios sociais05)

NÃO SIMCaractere(14,2)BASE_ValorBeneficio REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor do benefício06)

BENS_IMOVEISEsta tabela deverá conter os bens imóveis.Obs.1: as Prefeituras que possuírem saldo contábil igual a "0.00" (zero) deverão solicitar formalmente a liberação da tabela, no entanto, as Câmaras Municipais, os Consórcios Públicos, as Associações e as 
Previdências ficam dispensadas do pedido de liberação do envio desta tabela, assim será considerado que não existem bens móveis nestes fiscalizados.

... incluída/alterada em 2011        [ sem alteração para 2017 ]

Pág.: 17(C) 2017 Secretaria de Tecnologia da Informação :: Tribunal de Contas Mato Grosso ::  aplic@tce.mt.gov.br ou (65) 3613-2940 / 7553 / 7554 / 7563 (Consultoria Técnica)



Leiaute APLIC 2017
Tribunal de Contas de Mato GrossoSecretaria de Tecnologia da InformaçãoAPLIC Pré-validação | versão 2.1.1.0

Data: 10/05/2017Hora: 13:30:45

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):(X) Mensal
Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações

SIM SIMCaractere(20)IMOV_Matricula Matrícula do bem imóvel01)
TI.TIPO_AQUISICAO_BENS_IMOVEISNÃO SIMInteiroIMOV_TipoAquisicao REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...8".Tipo da aquisição 1...802)

NÃO SIMCaractere(10)IMOV_DataAquisicao REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter uma DATA válida; a DATA será validada segundo o critério "<= EXERCÍCIO" (ver regra d).
Data da aquisição03)

NÃO SIMCaractere(120)IMOV_Descricao Descrição do imóvel04)
NÃO SIMCaractere(120)IMOV_Localizacao Localização do imóvel05)
NÃO NÃOCaractere(50)IMOV_Cartorio Nome do cartório de registro06)
NÃO SIMCaractere(14,2)IMOV_Valor REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor da aquisição07)

LEINÃO NÃOCaractere(10)LEI_Numero Informar a lei específica para aquisição de bens imóveis, caso exista.Núm. da lei de aquisição08)
DIVIDA_PUBLICANÃO CONDInteiroDVPB_NumSequencial Informar o número sequencial da dívida pública nos casos de aquisição com contração de dívida.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "IMOV_TipoAquisicao" for "'8'". REGRA 2: O conteúdo do campo deverá conter um número POSITIVO quando obrigatório.

Núm. sequencial da dívida pública09)

NÃO CONDCaractere(120)IMOV_Motivo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "IMOV_TipoAquisicao" for "'4'".
Motivo da aquisição10)

NÃO CONDCaractere(20)IMOV_CPF_CNPJPessoa REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "IMOV_TipoAquisicao" for "'2', '5'". REGRA 2: O conteúdo do campo deverá conter um número de CPF ("999.999.999-99") ou CNPJ ("99.999.999/9999-99") válido.

CPF/CNPJ da pessoa "999.999.999-99" ou "99.999.999/9999-99"11)

NÃO CONDCaractere(60)IMOV_NomePessoa REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "IMOV_TipoAquisicao" for "'2'".
Nome do doador12)

BENS_IMOVEIS_EMPENHOEsta tabela deverá conter os empenhos relacionados à compra de um bem imóvel.Obs.: deverá ser informada sempre que o tipo de aquisição for compra.
... incluída/alterada em 2008        [ sem alteração para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):
(X) Mensal

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
BENS_IMOVEISSIM SIMCaractere(20)IMOV_Matricula (ver regra do campo na tabela origem)Matrícula do bem imóvel01)
EMPENHOSIM SIMCaractere(2)ORG_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. do órgão02)
EMPENHOSIM SIMCaractere(3)UNOR_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. da unidade 03)
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orçamentária
EMPENHOSIM SIMCaractere(11)EMP_Numero (ver regra do campo na tabela origem)Núm. do empenho04)

BENS_MOVEISEsta tabela deverá conter os bens móveis.
Obs.1: as Prefeituras que possuírem saldo contábil igual a "0.00" (zero) deverão solicitar formalmente a liberação da tabela, no entanto, as Câmaras Municipais, os Consórcios Públicos, as Associações e as Previdências ficam dispensadas do pedido de liberação do envio desta tabela, assim será considerado que não existem bens móveis nestes fiscalizados.
Obs.2: para os bens adquiridos por compra após 1º de janeiro de 2006, será obrigatório informar o número da nota fiscal da compra.Obs.3: quando o bem móvel for um veículo, enviar os dados na tabela VEICULO.
Obs.4: não devem ser informados os bens recebidos em comodato.

... incluída/alterada em 2017 [ NOVIDADE para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):(X) Inicial
(X) Mensal

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
SIM SIMCaractere(20)MOV_NumRP Núm. do registro patrimonial01)

TI.TIPO_AQUISICAO_BENS_MOVEISNÃO SIMInteiroMOV_TipoAquisicao REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...7".Tipo da aquisição 1...702)
NÃO SIMCaractere(10)MOV_DataAquisicao REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter uma DATA válida; a DATA será validada segundo o critério "<= EXERCÍCIO" (ver regra d).

Data da aquisição03)

NÃO SIMCaractere(120)MOV_Descricao Descrição do móvel04)
NÃO SIMCaractere(14,2)MOV_ValAquisicao REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor de aquisição05)
NÃO CONDCaractere(10)MOV_NumNF REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "MOV_TipoAquisicao" for "'1'".

Núm. da nota fiscal06)

DIVIDA_PUBLICANÃO CONDInteiroDVPB_NumSequencial REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "MOV_TipoAquisicao" for "'7'". REGRA 2: O conteúdo do campo deverá conter um número POSITIVO quando obrigatório.

Núm. sequencial da dívida pública07)

INVENTARIO_BENS_MOVEISNÃO NÃOCaractere(16)INV_NumPortaria Informar quando o bem não tinha o número do registro patrimonial e foi identificado no inventário.Núm. da portaria do inventário08)
INVENTARIO_BENS_MOVEISNÃO NÃOCaractere(10)INV_DataInicio Informar quando o bem não tinha o número do registro patrimonial e foi identificado no inventário.Data inicial do inventário09)

NÃO CONDCaractere(120)MOV_Motivo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "MOV_TipoAquisicao" for "'4'".
Motivo10)

NÃO CONDCaractere(20)MOV_CPF_CNPJPessoa REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "MOV_TipoAquisicao" for "'2', '5'". REGRA 2: O conteúdo do campo deverá conter um número de CPF ("999.999.999-99") ou CNPJ ("99.999.999/9999-99") válido.

CPF/CNPJ da pessoa "999.999.999-99" ou "99.999.999/9999-99"11)

NÃO CONDCaractere(60)MOV_NomePessoa REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido Nome do doador12)
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quando o conteúdo do campo "MOV_TipoAquisicao" for "'2', '5'".
BENS_MOVEIS_EMPENHOEsta tabela deverá conter os empenhos relacionados à compra de um bem móvel.Obs.: deverá ser informada sempre que o tipo de aquisição for compra.

... incluída/alterada em 2008        [ sem alteração para 2017 ]
Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):(X) Mensal

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
BENS_MOVEISSIM SIMCaractere(20)MOV_NumRP (ver regra do campo na tabela origem)Núm. do registro patrimonial01)
EMPENHOSIM SIMCaractere(2)ORG_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. do órgão02)
EMPENHOSIM SIMCaractere(3)UNOR_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. da unidade orçamentária03)
EMPENHOSIM SIMCaractere(11)EMP_Numero (ver regra do campo na tabela origem)Núm. do empenho04)

BILHETE_PASSAGEMEsta tabela deverá conter os bilhetes de passagem (aéreo e terrestre).
Obs.: as passagens obrigatoriamente deverão ocorrer por meio de uma solicitação.

... incluída/alterada em 2011        [ sem alteração para 2017 ]
Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):(X) Mensal

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
SOLICITACAOSIM SIMCaractere(16)SOLIC_NumProcesso (ver regra do campo na tabela origem)Núm. da solicitação01)
PESSOAL ou CADASTRO_GERALSIM SIMCaractere(20)BILH_IdentificBeneficiado (ver regra do campo na tabela origem)Beneficiado02)

NÃO SIMInteiroBILH_IdentificTipo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...2".Tipo da pessoa "1" para servidor"2" para não servidor03)
NÃO SIMCaractere(1)BILH_TipoTransporte REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...2".Tipo do transporte "1" para aéreo"2" para terrestre04)
NÃO SIMCaractere(10)BILH_DataEmissao REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter uma DATA válida; a DATA será validada segundo o critério "<= EXERCÍCIO" (ver regra d).

Data da emissão05)

NÃO SIMCaractere(15)BILH_Numero Núm. do bilhete06)
NÃO SIMCaractere(50)BILH_Origem Origem da viagem07)
NÃO SIMCaractere(10)BILH_DataSaida REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter uma DATA válida; a DATA será validada segundo o critério "COMPETÊNCIA DA CARGA" (ver regra d).

Data da saída08)

NÃO SIMCaractere(50)BILH_Destino Destino da viagem09)
NÃO SIMCaractere(10)BILH_DataChegada REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um valor MAIOR ou IGUAL ao conteúdo do campo "BILH_DataSaida".

Data da chegada10)

NÃO SIMCaractere(120)BILH_Motivo Motivo11)
CADASTRO_GERALNÃO SIMCaractere(20)CG_Identificacao Informar a identificação da empresa que forneceu o bilhete.CNPJ da empresa que forneceu o bilhete12)
EMPENHONÃO SIMCaractere(2)ORG_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. do órgão13)
EMPENHONÃO SIMCaractere(3)UNOR_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. da unidade 14)
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orçamentária
EMPENHONÃO SIMCaractere(11)EMP_Numero Informar o número do empenho que originou a compra do bilhete de passagem.Núm. do empenho15)

CADASTRO_GERALEsta tabela deverá conter as pessoas físicas e jurídicas utilizadas nas outras tabelas em que referenciam: fornecedores, beneficiados, prestadores de serviço, etc.
... incluída/alterada em 2013        [ sem alteração para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):
(X) Inicial(X) Mensal
(X) Benefícios Previdenciários(X) Concursos Públicos
(X) Processos Licitatórios

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
SIM SIMCaractere(20)CG_Identificacao Informar o CPF (pessoa física), o CNPJ (pessoa jurídica), o NÚMERO DO PASSAPORTE (pessoa física estrangeira) ou o NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA (pessoa jurídica estrangeira).Obs.1: o CPF deverá ser informado com máscara, "999.999.999-99";Obs.2: o CNPJ deverá ser informado com máscara, "99.999.999/9999-99";Obs.3: o PASSAPORTE ou o NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA não possuem máscara definida, caso excedam 20 caracteres, informar somente os 20 primeiros.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um número de CPF ("999.999.999-99") ou CNPJ ("99.999.999/9999-99") válido quando o conteúdo do campo "CG_Nacionalidade" for "1".

CPF, CNPJ, núm. do passaporte ou núm. de identificação da empresa
01)

NÃO SIMCaractere(1)CG_TipoPessoa REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...2".Tipo da pessoa "1" para física"2" para jurídica02)
TI.TIPO_EMPRESANÃO CONDInteiroCG_TipoEmpresa REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...10", quando o conteúdo do campo "CG_TipoPessoa" for "'2'".

Tipo da empresa 1...1003)

NÃO SIMCaractere(1)CG_Nacionalidade REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...2".Nacionalidade ou origem "1" para brasileira"2" para estrangeira04)
NÃO SIMCaractere(60)CG_Nome REGRA 1: O conteúdo do campo não deverá conter palavras como "SEM INFORMACAO", "NAO USAR", etc.; e suas variações com acentuação.

Nome05)

NÃO SIMCaractere(50)CG_Endereco Endereço06)
NÃO NÃOCaractere(20)CG_Complemento Complemento07)
NÃO SIMCaractere(30)CG_Bairro Bairro08)
NÃO SIMCaractere(9)CG_CEP REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um número de CEP ("99999-999") válido.CEP "99999-999"09)

TI.MUNICIPIONÃO SIMCaractere(6)CG_CodMunicipio Cód. do município10)
NÃO NÃOCaractere(20)CG_CelFone REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um Núm. do celular11)
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número de TELEFONE ou CELULAR válido nos formatos "(99)9999-9999", "(999)9999-9999", "(99)99999-9999", ou "(999)99999-9999".
NÃO NÃOCaractere(20)CG_Fone REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um número de TELEFONE ou CELULAR válido nos formatos "(99)9999-9999", "(999)9999-9999", "(99)99999-9999", ou "(999)99999-9999".

Núm. do telefone12)

NÃO NÃOCaractere(70)CG_Email REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um e-mail válido; se o campo for opcional, deixar vazio; se houver mais de um e-mail separar por "/" (barra).
E-mail13)

TI.TIPO_MICRO_PEQUENA_EMPRESANÃO CONDInteiroCG_MicroPequenaEmpresa Obs.: caso seja concedido algum benefício previsto na legislação para alguma optante pelo simples e o fiscalizado não informe o enquadramento corretamente, o TCE-MT considerará a situação irregular.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...4", quando o conteúdo do campo "CG_TipoEmpresa" for "'1', '2'".

Tipo da micro pequena empresa 1...414)

NÃO CONDCaractere(1)CG_OptanteSimplesNacional Obs.: caso seja concedido algum benefício previsto na legislação para alguma optante pelo simples e o fiscalizado não informe o enquadramento corretamente, o TCE-MT considerará a situação irregular.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "'S', 'N'", quando o conteúdo do campo "CG_MicroPequenaEmpresa" for "'1', '2'".

É optante pelo simples nacional? "S" para sim"N" para não15)

NÃO CONDCaractere(20)CG_InscricaoEstadual REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "CG_TipoPessoa" for "'2'".Núm. da inscrição estadual16)
NÃO CONDCaractere(20)CG_InscricaoMunicipal REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "CG_TipoPessoa" for "'2'".Núm. da inscrição municipal17)

CADASTRO_GERAL_SADEsta tabela deverá conter as autorizações da SEGES-MT (antiga SAD - Secretaria de Administração) para fornecedores. ... incluída/alterada em 2008        [ sem alteração para 2017 ]
Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):(X) Mensal

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
CADASTRO_GERALSIM SIMCaractere(20)CG_Identificacao (ver regra do campo na tabela origem)CPF/CNPJ do fornecedor01)

NÃO SIMCaractere(10)CGS_DataAutorizacao REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter uma DATA válida; a DATA será validada segundo o critério "<= EXERCÍCIO" (ver regra d).
Data da autorização da SAD/SEGES02)

NÃO SIMCaractere(20)CGS_Numero Núm. do cadastro03)
CADASTRO_GERAL_SOCIOEsta tabela deverá conter os sócios de todas as empresas participantes de processos licitatórios: prestadoras de serviço, fornecedores, etc. 
Obs.1: quando houver mudança no quadro de sócios, enviar a relação completa dos mesmos na data de registro na Junta Comercial (tabela CADASTRO_GERAL, campo CG_Tipo igual a "1", "2" ou "4").Obs.2: é obrigatório informar até o envio da homologação de um processo licitatório.
Obs.3: informar os registros referentes aos vencedores da licitação, caso tais registros não tenham sido encaminhados anteriormente.

... incluída/alterada em 2012        [ sem alteração para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):(X) Mensal
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(X) Benefícios Previdenciários(X) Concursos Públicos
(X) Processos Licitatórios

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
CADASTRO_GERALSIM SIMCaractere(20)CG_Identificacao (ver regra do campo na tabela origem)CPF/CNPJ do principal01)

SIM SIMCaractere(20)CGS_Identificacao Informar o CPF (pessoa física), o CNPJ (pessoa jurídica), o NÚMERO DO PASSAPORTE (pessoa física estrangeira) ou o NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA (pessoa jurídica estrangeira).Obs.1: o CPF deverá ser informado com máscara, "999.999.999-99";Obs.2: o CNPJ deverá ser informado com máscara, "99.999.999/9999-99";Obs.3: o PASSAPORTE ou o NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA não possuem máscara definida, caso excedam 20 caracteres, informar somente os 20 primeiros.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um número de CPF ("999.999.999-99") ou CNPJ ("99.999.999/9999-99") válido.

CPF/CNPJ do sócio02)

SIM SIMCaractere(10)CGS_DataJuntaComercial Informar a data de início como sócio, caso este seja uma pessoa jurídica estrangeira que não possua CNPJ.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter uma DATA válida; a DATA será validada segundo o critério "<= DATA ATUAL" (ver regra d).

Data do registro na junta comercial03)

NÃO SIMCaractere(50)CGS_Nome Nome do sócio04)
NÃO SIMCaractere(1)CGS_Nacionalidade REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...2".Nacionalidade do sócio "1" para brasileira"2" para estrangeira05)

CANCELAMENTO_ITEM_PROC_LICITEsta tabela deverá conter o cancelamento de itens de um processo licitatório.
Obs.: é necessário também o envio da publicação do cancelamento dos itens.

... incluída/alterada em 2011        [ sem alteração para 2017 ]
Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):(X) Mensal
(X) Processos Licitatórios

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
ITEM_PROC_LICITSIM SIMCaractere(16)PLIC_Numero (ver regra do campo na tabela origem)Núm. do processo licitatório01)
ITEM_PROC_LICITSIM SIMCaractere(2)MLIC_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. da modalidade da licitação02)
ITEM_PROC_LICITSIM SIMInteiroPLIC_Situacao (ver regra do campo na tabela origem)Situação do processo licitatório03)
ITEM_PROC_LICITSIM SIMCaractere(10)PLIC_Data (ver regra do campo na tabela origem)Data do processo licitatório04)
ITEM_PROC_LICITSIM SIMInteiroIPLIC_NumeroItem (ver regra do campo na tabela origem)Núm. do item05)
ITEM_PROC_LICITSIM SIMInteiroPLICLOTE_NumeroLote Obs.: para informar o cancelamento do ITEM, o conteúdo do campo PLICLOTE_NumeroLote deve ser "0"; para o cancelamento do LOTE o conteúdo deverá ser o número 

Núm. do lote06)
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do lote (diferente de "0" (zero)).
NÃO SIMCaractere(10)CILIC_Data REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter uma DATA válida; a DATA será validada segundo o critério "<= DATA ATUAL" (ver regra d).

Data do cancelamento07)

NÃO SIMCaractere(255)CILIC_Motivo Motivo08)
CANCELAMENTO_PROC_LICIT_LOTEEsta tabela deverá conter o cancelamento de lotes de um processo licitatório.
Obs.: é necessário também o envio da publicação do cancelamento dos lotes.

... incluída/alterada em 2011        [ sem alteração para 2017 ]
Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):
(X) Mensal(X) Processos Licitatórios

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
PROC_LICIT_LOTESIM SIMCaractere(16)PLIC_Numero (ver regra do campo na tabela origem)Núm. do processo licitatório01)
PROC_LICIT_LOTESIM SIMCaractere(2)MLIC_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. da modalidade da licitação02)
PROC_LICIT_LOTESIM SIMInteiroPLIC_Situacao (ver regra do campo na tabela origem)Situação do processo licitatório03)
PROC_LICIT_LOTESIM SIMCaractere(10)PLIC_Data (ver regra do campo na tabela origem)Data do processo licitatório04)
PROC_LICIT_LOTESIM SIMInteiroPLICLOTE_NumeroLote (ver regra do campo na tabela origem)Núm. do lote05)

NÃO SIMCaractere(10)CLLIC_Data REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter uma DATA válida; a DATA será validada segundo o critério "<= DATA ATUAL" (ver regra d).
Data do cancelamento06)

NÃO SIMCaractere(255)CLLIC_Motivo Motivo07)
CARGA_HORARIA_FUNCAO_PESSOALEsta tabela deverá conter as informações funcionais dos servidores municipais ativos, estagiários e menores assistidos.Obs.1: quando o campo CHFPESS_FormaOcupacao for "1" ou "2" ou quando CFPESSUG_NaturezaCargo (tabela CARGO_FUNCAO_PESSOAL_UG) for "9", deverá ser enviada também a tabela 
PESSOAL_DEPENDENTE. Obs.2: deverá ser informado o vínculo do servidor com todos os cargos ocupados pelo mesmo, ou seja, se o servidor efetivo ocupar um cargo comissionado deve existir dois registros nesta tabela com a 
mesma matrícula, ou ainda, se o servidor ocupar dois cargos de natureza efetiva, devem existir dois registros nesta tabela com matrículas diferentes.

... incluída/alterada em 2011        [ sem alteração para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):
(X) Mensal

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
CARGO_FUNCAO_PESSOAL_UGSIM SIMCaractere(7)CFPESS_Codigo Informar o código "2522.05" para o cargo de controlador interno, além de incluir o responsável pelo setor de Controle Interno na tabela RESPONSAVEL.Obs.1: a mesma matrícula, no mesmo cargo, só poderá ocorrer mais de uma vez durante o exercício caso se refira a um cargo comissionado. Isto ocorre quando o servidor é nomeado para o cargo, sai e depois retorna ao mesmo cargo, sendo necessário que as datas de admissão/retorno sejam diferentes.

Cód. do cargo/função pessoal01)

CARGO_FUNCAO_PESSOAL_UGSIM SIMCaractere(10)CFPESSUG_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. do cargo02)
PESSOALSIM SIMCaractere(10)PESS_Matricula (ver regra do campo na tabela origem)Núm. da matrícula03)
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SIM SIMCaractere(10)CHFPESS_DataAdmissao REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter uma DATA válida; a DATA será validada segundo o critério "<= EXERCÍCIO" (ver regra d).
Data da admissão04)

TI.CARGO_FORMA_OCUPACAONÃO SIMInteiroCHFPESS_FormaOcupacao REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...8".Forma de ocupação 1...805)
TI.REGIME_JURIDICO_CARGONÃO SIMInteiroCHFPESS_NaturezaJuridica REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...5".Natureza jurídica 1...506)

NÃO CONDCaractere(2)CHFPESS_CargaHoraria REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "CHFPESS_FormaOcupacao" for "'1', '2', '3', '4', '6', '7', '8'". REGRA 2: O conteúdo do campo deverá conter um número POSITIVO quando obrigatório.

Carga horária semanal07)

TI.TIPO_PREVIDENCIANÃO CONDInteiroPESS_TipoPrevidencia Informar para todas as naturezas de cargo, exceto para "9" e "10" (campo CFPESSUG_NaturezaCargo, tabela CARGO_FUNCAO_PESSOAL_UG).Obs.: o tipo "4" deverá ser informado caso o servidor seja de outro ente e esteja cedido ao fiscalizado com ônus.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...4".

Tipo da previdência 1...408)

CONCURSONÃO CONDCaractere(16)CONC_Numero Informar em branco para os temporários, caso não exista processo seletivo simplificado.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "CHFPESS_FormaOcupacao" for "'1', '7'". REGRA 2: O conteúdo do campo deverá conter um valor no formato "99999999999/AAAA" (NRO/ANO); o ANO será validado segundo o critério "<= EXERCÍCIO" (ver regra d).

Núm. do concurso "99999999999/AAAA" (NRO/ANO)09)

CONCURSONÃO CONDInteiroCONC_Tipo Informar em branco para os temporários, caso não exista processo seletivo simplificado.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...6", quando o conteúdo do campo "CHFPESS_FormaOcupacao" for "'1', '7'".

Tipo do concurso 1...610)

CARGO_FUNC_PESS_UG_REMUNERACAOEsta tabela deverá conter o valor base da remuneração de cada cargo.Obs.1: enviar na carga inicial, para os cargos do próprio fiscalizado e no caso de envio de benefícios previdenciários de inatividade pelo fiscalizado Previdência, a última tabela relativa à remuneração do 
servidor. Obs.2: caso a tabela tenha sofrido alterações ao longo dos anos, deverão ser informadas as leis contendo os percentuais de atualização (revisão geral e aumento real).

... incluída/alterada em 2011        [ sem alteração para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):
(X) Inicial(X) Mensal
(X) Benefícios Previdenciários(X) Concursos Públicos
(X) Processos Licitatórios

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
CARGO_FUNC_PESS_UG_TABELASIM SIMCaractere(7)CFPESS_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. do cargo/função 01)
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pessoal
CARGO_FUNC_PESS_UG_TABELASIM SIMCaractere(10)CFPESSUG_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. do cargo02)
CARGO_FUNC_PESS_UG_TABELASIM SIMCaractere(10)LEI_Numero (ver regra do campo na tabela origem)Núm. da lei da revisão/ aumento03)
CARGO_FUNC_PESS_UG_TABELASIM SIMCaractere(10)CFPESSUGR_DataVigencia (ver regra do campo na tabela origem)Data da vigência04)

SIM SIMCaractere(4)CFPESSUGR_ClasseNivel Exemplos válidos: a) "A-01", onde a "A" é a classe e "01" é o nível.b) "A001", onde a "A" é a classe e "001" é o nível.Obs.1: se o cargo for estruturado em níveis, utilizar "A-01", "A-02", "A-03", etc.Obs.2: se o cargo não for estruturado em classes e níveis, informar apenas 1 (um) registro como "A-01".Obs.3: deverão ser enviadas as classes e níveis conforme a quantidade informada na tabela CARGO_FUNC_PESS_UG_TABELA (campos CFPESSUGR_QtdeClasses e CFPESSUGR_QtdeNiveis).Obs.4: este campo deverá ter sua informação padronizada (poderá não corresponder com o aprovado em lei) para que o TCE-MT possa verificar a ordem das classes e níveis e então montar a tabela salarial dos cargos.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o/um dos seguinte(s) formato(s): "X-99" ou "X999".

Classe/nível "X-99" ou "X999"05)

NÃO SIMCaractere(60)CFPESSUGR_ClasseNivelUG Informar a classe e o nível conforme aprovado na lei do fiscalizado.Obs.1: caso o cargo não seja estruturado em classes e níveis, como em caso dos militares e comissionados, informar a palavra "NÃO SE APLICA".Obs.2: nos outros casos informar conforme a codificação aprovada em lei.

Classe/nível fiscalizado06)

NÃO SIMCaractere(14,2)CFPESSUGR_ValorBase Informar o valor base da remuneração para o cargo, conforme a classe e nível informados no campo CFPESSUGR_ClasseNivel.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um número POSITIVO quando obrigatório.

Valor base07)

CARGO_FUNC_PESS_UG_TABELAEsta tabela deverá conter a tabela do valor base da remuneração de cada cargo, inclusive suas alterações. 
Obs.1: enviar na carga inicial, para os cargos do próprio fiscalizado e no caso de envio de benefícios previdenciários de inatividade pelo fiscalizado Previdência, a última tabela relativa à remuneração do servidor. 
Obs.2: caso a tabela tenha sofrido alterações ao longo dos anos, deverão ser informadas as leis contendo os percentuais de atualização (revisão geral e aumento real) e enviar também o valor da remuneração atualizado até o final do exercício anterior.

... incluída/alterada em 2012        [ sem alteração para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):(X) Inicial
(X) Mensal(X) Benefícios Previdenciários
(X) Concursos Públicos(X) Processos Licitatórios
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Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
CARGO_FUNCAO_PESSOAL_UGSIM SIMCaractere(7)CFPESS_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. do cargo/função pessoal01)
CARGO_FUNCAO_PESSOAL_UGSIM SIMCaractere(10)CFPESSUG_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. do cargo02)

SIM SIMCaractere(10)CFPESSUGT_DataVigencia Informar a data de vigência da revisão geral anual ou do aumento salarial. Obs.: caso a lei estabeleça datas de vigências diferentes, no caso de parcelamento do aumento salarial, informar 1 (um) registro para cada data de vigência.

Data da vigência03)

LEISIM SIMCaractere(10)LEI_Numero (ver regra do campo na tabela origem)Núm. da lei da revisão/ aumento04)
NÃO SIMInteiroCFPESSUGT_QtdeClasses REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...26".Quantidade de classes 1...2605)
NÃO SIMInteiroCFPESSUGT_QtdeNiveis REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um número POSITIVO quando obrigatório.Quantidade de níveis06)
NÃO SIMCaractere(3,2)CFPESSUGT_PercAumentoSalarial Informar "0.00" (zero) nos seguintes casos:a) seja o primeiro envio da tabela salarial do cargo;b) não tenha ocorrido aumento salarial;c) o aumento não tenha sido linear para toda a tabela salarial;d) tenha ocorrido uma reestruturação da tabela salarial.Obs.: informar o valor negativo quando for uma redução salarial.

Percentual do aumento salarial07)

NÃO SIMCaractere(3,2)CFPESSUGT_PercRevisaoGeral Informar "0.00" (zero) nos seguintes casos:a) seja o primeiro envio da tabela salarial do cargo;b) não tenha ocorrido aumento salarial;c) o aumento não tenha sido linear para toda a tabela salarial;d) tenha ocorrido uma reestruturação da tabela salarial.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório e não poderá ser maior que "999.99".

Percentual da revisão geral "999.99" (NRO)08)

CARGO_FUNCAO_PESSOAL_DIARIAEsta tabela deverá conter as normatizações das diárias.
Obs.: caso a lei aprovada no município estipule valores de diárias desmembrando em pousada, alimentação e locomoção, deverá ser informado o valor total, sem o desmembramento.

... incluída/alterada em 2011        [ sem alteração para 2017 ]
Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):(X) Mensal
(X) Benefícios Previdenciários(X) Concursos Públicos
(X) Processos Licitatórios

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
CARGO_FUNCAO_PESSOAL_UGSIM SIMCaractere(7)CFPESS_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. do cargo/função pessoal01)
CARGO_FUNCAO_PESSOAL_UGSIM SIMCaractere(10)CFPESSUG_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. do cargo02)
TI.NATUREZA_DIARIASIM SIMCaractere(2)CFPESSD_NaturezaDiaria REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido Natureza da diária 00...06|51, 52, 53, 54, 03)
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com "00...06|'51', '52', '53', '54', '55', '56'".55, 56
TI.TIPO_DIARIASIM SIMCaractere(1)CFPESSD_TipoDiaria REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "'1', '3', '4', '6'".Tipo da diária 1, 3, 4, 604)

SIM SIMCaractere(10)CFPESSD_DataDocumentoDiaria Informar a data da norma que regulamenta as diárias.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter uma DATA válida; a DATA será validada segundo o critério "<= DATA ATUAL" (ver regra d).

Data do documento da diária05)

NÃO SIMCaractere(16)CFPESSD_NumDocumentoDiaria REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um valor no formato "99999999999/AAAA" (NRO/ANO); o ANO será validado segundo o critério "<= EXERCÍCIO" (ver regra d).
Núm. do documento da diária "99999999999/AAAA" (NRO/ANO)06)

TI.TIPO_NORMANÃO SIMCaractere(1)CFPESSD_TipoDocumentoDiaria REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...4".Tipo do documento da diária 1...407)
TI.TIPO_DIARIA_VALORNÃO SIMInteiroCFPESSD_TipoValorPerc REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...3".Valor ou percentual 1...308)

NÃO CONDCaractere(14,2)CFPESS_Valor REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "CFPESSD_TipoValorPerc" for "'1'".
Valor da diária09)

NÃO CONDCaractere(3,2)CFPESSD_Percentual REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "CFPESSD_TipoValorPerc" for "'2', '3'". REGRA 2: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório e não poderá ser maior que "999.99".

Percentual do valor "999.99" (NRO)10)

NÃO SIMCaractere(24)CFPESSD_NomeArqPDF Informar o nome do arquivo PDF contendo o texto da lei, portaria, decreto ou resolução que normatizou as diárias.REGRA 1: A formatação do nome do arquivo PDF deverá estar de acordo com a regra "CFPESSD_AAAAMM_99999.PDF".

Nome do arquivo PDF11)

CARGO_FUNCAO_PESSOAL_UGEsta tabela deverá conter os cargos presentes na lei de criação de cargos relacionados com os cargos presentes na TI.CARGO_FUNCAO_PESSOAL. 
Obs.1: para cada cargo, informar as tabelas CARGO_FUNCAO_PESSOAL_VAGA e CARGO_FUNCAO_PESSOAL_DIARIA.Obs.2: nas tabelas salariais onde o mesmo cargo (campo CFPESS_CODIGO) possua cargas horárias diferentes, deverá ser informado um registro para cada cargo combinado com a respectiva carga horária.
Obs.3: quando do o envio dos benefícios previdenciários, caso o cargo do servidor não tenha sido enviado anteriormente, deverá ser enviado também a tabela salarial (CARGO_FUNC_PESS_UG_TABELA e PESS_UG_REMUNERACAO).

... incluída/alterada em 2008        [ sem alteração para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):
(X) Mensal(X) Benefícios Previdenciários
(X) Concursos Públicos(X) Processos Licitatórios

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
TI.CARGO_FUNCAO_PESSOALSIM SIMCaractere(7)CFPESS_Codigo Informar o código da Classificação Brasileira de Ocupações (CBO).Obs.1: informar "1" quando o cargo não está vinculado a nenhuma CBO.Obs.2: informar "2" quando o cargo está vinculado a mais 

Cód. do cargo/função pessoal "1" ou "2" ou formatado como "9999.99" (NRO)01)
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de uma CBO; casos em que os cargos criados são ocupações genéricas, por exemplo, o cargo de professor que na lei não foi desmembrado nas ocupações citadas na CBO.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar de acordo com o Classificação Brasileira de Ocupações (CBO); deverá ser "1" ou "2" ou formatado como "9999.99"'.
SIM SIMCaractere(10)CFPESSUG_Codigo Informar o código do cargo presente na lei de criação dos cargos.Cód. do cargo02)

TI.CARGO_NATUREZANÃO SIMInteiroCFPESSUG_NaturezaCargo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...10".Natureza do cargo 1...1003)
NÃO SIMCaractere(255)CFPESSUG_Descricao Informar o nome do cargo presente na lei de criação dos cargos.Nome/descrição do cargo04)
NÃO SIMCaractere(2)CFPESSUG_JornadaTrabalho REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um número POSITIVO quando obrigatório.Jornada de trabalho semanal em horas05)
NÃO CONDCaractere(1)CFPESSUG_DedicacaoExclusiva REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "'S', 'N'", quando o conteúdo do campo "CFPESSUG_NaturezaCargo" for "1...8".

É dedicação exclusiva? "S" para sim"N" para não06)

TI.CARGO_ESCOLARIDADENÃO SIMInteiroCFPESSUG_Escolaridade REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...6".Escolaridade necessária para o cargo 1...607)
NÃO CONDCaractere(10)CFPESSUG_NomencCargoComission REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "CFPESSUG_NaturezaCargo" for "'6', '7', '8'".

Nomenclatura do cargo comissionado08)

LEINÃO CONDCaractere(10)LEI_Numero REGRA 1: O conteúdo do campo não deverá estar preenchido para as "Associações Municipais" e "Consórcios Públicos Municipais" e obrigatório para os demais tipos de fiscalizados. REGRA 2: O conteúdo do campo deverá conter um valor no formato "99999/AAAA" (NRO/ANO); o ANO será validado segundo o critério "<= EXERCÍCIO" (ver regra d).

Núm. da lei de criação dos cargos "99999/AAAA" (NRO/ANO)09)

CARGO_FUNCAO_PESSOAL_UG_PERFILEsta tabela deverá conter as especialidades, perfis ou funções dos cargos que não estejam presentes na lei de criação de cargos, mas que no momento do concurso, processo seletivo simplificado ou 
processo seletivo público seja destacado no edital com ofertas de vagas específicas.

... incluída/alterada em 2011        [ sem alteração para 2017 ]
Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):(X) Mensal
(X) Concursos Públicos

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
CARGO_FUNCAO_PESSOAL_UGSIM SIMCaractere(7)CFPESS_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. do cargo/função pessoal01)
CARGO_FUNCAO_PESSOAL_UGSIM SIMCaractere(10)CFPESSUG_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. do cargo02)

SIM SIMInteiroCFPESSUGP_NumSequencial Informar o código ou o número sequencial das especialidades ou regiões para o cargo.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.

Núm. sequencial das especialidades ou região03)

CONCURSO_ABERTURA_RETIFICSIM SIMCaractere(16)CONC_Numero (ver regra do campo na tabela origem)Núm. do concurso04)
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CONCURSO_ABERTURA_RETIFICSIM SIMInteiroCONC_Tipo (ver regra do campo na tabela origem)Tipo do concurso05)
CONCURSO_ABERTURA_RETIFICSIM SIMInteiroCONCAR_Situacao (ver regra do campo na tabela origem)Situação do concurso (abertura e retificação)06)
CONCURSO_ABERTURA_RETIFICSIM SIMCaractere(10)CONCAR_Data (ver regra do campo na tabela origem)Data da situação07)
TI.CARGO_FUNCAO_PESSOALNÃO SIMCaractere(7)CFPESSUGP_Codigo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar de acordo com o Classificação Brasileira de Ocupações (CBO); deverá ser "1" ou "2" ou formatado como "9999.99"'.

Cód. do CBO "1" ou "2" ou formatado como "9999.99" (NRO)08)

NÃO CONDCaractere(255)CFPESSUG_CursoSuperior Informar o nome do curso superior quando o conteúdo do campo CFPESSUG_Escolaridade (tabela CARGO_FUNCAO_PESSOAL_UG) for "3".
Nome do curso superior09)

NÃO SIMCaractere(255)CFPESSUGP_Descricao Informar o nome da especialidade, função ou perfil do cargo ou o nome da região/bairro a que se destinam as vagas específicas no edital do certame.
Descrição10)

CARGO_FUNCAO_PESSOAL_VAGAEsta tabela deverá conter o número de vagas previstas em lei por cargo/função.
... incluída/alterada em 2008        [ sem alteração para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):
(X) Mensal(X) Benefícios Previdenciários
(X) Concursos Públicos(X) Processos Licitatórios

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
CARGO_FUNCAO_PESSOAL_UGSIM SIMCaractere(7)CFPESS_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. do cargo/função pessoal01)
CARGO_FUNCAO_PESSOAL_UGSIM SIMCaractere(10)CFPESSUG_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. do cargo02)

NÃO SIMCaractere(2)CFPESSV_MesReferencia REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "01...12|'99'". REGRA 2: O conteúdo do campo deverá conter um MÊS ou ANO válido; o MÊS ou ANO será validado segundo o critério "<= MÊS" (ver regra d).

Mês de referência "99" (NRO)03)

NÃO SIMInteiroCFPESSV_QtdeVagaTotal REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um número POSITIVO quando obrigatório.Quantidade total de vagas04)
LEINÃO CONDCaractere(10)LEI_Numero REGRA 1: O conteúdo do campo não deverá estar preenchido para as "Associações Municipais" e "Consórcios Públicos Municipais" e obrigatório para os demais tipos de fiscalizados. REGRA 2: O conteúdo do campo deverá conter um valor no formato "99999/AAAA" (NRO/ANO); o ANO será validado segundo o critério "<= EXERCÍCIO" (ver regra d).

Núm. da lei de criação dos cargos "99999/AAAA" (NRO/ANO)05)

CAUCAO_CONTRATOEsta tabela deverá conter as cauções de contratos recebidas. ... incluída/alterada em 2008        [ sem alteração para 2017 ]
Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):
(X) Mensal

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
CONTRATOSIM SIMInteiroCONT_Tipo (ver regra do campo na tabela origem)Tipo do contrato01)
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CONTRATOSIM SIMCaractere(16)CONT_Numero (ver regra do campo na tabela origem)Núm. do contrato02)
CONTRATOSIM SIMCaractere(16)CONT_NumAditivo (ver regra do campo na tabela origem)Núm. do aditivo do contrato03)

SIM SIMCaractere(10)CAUC_Data REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter uma DATA válida; a DATA será validada segundo o critério "COMPETÊNCIA DA CARGA" (ver regra d).
Data da caução04)

TI.TIPO_DOC_CAUCAO_CONTRATOSIM SIMCaractere(1)CAUC_TipoDocumento REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...5".Tipo do documento 1...505)
SIM SIMCaractere(20)CAUC_NumDocumento REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter "0" (zero) quando o conteúdo do campo "CAUC_TipoDocumento" for "2" ou deverá o conter o conteúdo do campo "NÚM. DO DOCUMENTO DA CAUÇÃO".

Núm. do documento da caução06)

NÃO SIMCaractere(14,2)CAUC_Valor REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor da caução07)
CONTA_BANCARIA ou TI.BANCONÃO CONDCaractere(3)BCO_Codigo Obs.: para CAUC_TipoDocumento igual a "1", a origem do campo é da tabela CONTA_BANCARIA; para igual a "3" é da TI.BANCO.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "CAUC_TipoDocumento" for "'1', '3'".

Cód. do banco de origem08)

CONTA_BANCARIANÃO CONDCaractere(10)AGN_Codigo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "CAUC_TipoDocumento" for "'1', '3'".
Cód. da agência de origem09)

CONTA_BANCARIANÃO CONDCaractere(16)CCBCO_Numero REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "CAUC_TipoDocumento" for "'1'".
Núm. da conta corrente de origem10)

CONTA_BANCARIANÃO CONDCaractere(1)CCBCO_Tipo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...4", quando o conteúdo do campo "CAUC_TipoDocumento" for "'1', '3'".
Tipo da conta corrente de origem 1...411)

CONTA_BANCARIANÃO NÃOCaractere(3)BCO_CodigoDeposito Informar quando a caução for depositada em uma conta corrente.Cód. do banco de depósito12)
CONTA_BANCARIANÃO NÃOCaractere(10)AGN_CodigoDeposito Informar quando a caução for depositada em uma conta corrente.Cód. da agência de depósito13)
CONTA_BANCARIANÃO NÃOCaractere(16)CCBCO_NumeroDeposito Informar quando a caução for depositada em uma conta corrente.Núm. da conta corrente de depósito14)
CONTA_BANCARIANÃO NÃOCaractere(1)CCBCO_TipoDeposito Informar quando a caução for depositada em uma conta corrente.Tipo da conta corrente de depósito15)

COMISSAO_CONCURSOEsta tabela deverá conter os servidores integrantes das comissões dos concursos, processos seletivos simplificados ou processos seletivos públicos.Obs.: poderão integrar a comissão pessoas que não fazem parte do quadro do fiscalizado porém, o presidente, o secretário e pelo menos um membro deverão ser funcionários do fiscalizado.
... incluída/alterada em 2010        [ sem alteração para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):
(X) Mensal(X) Concursos Públicos

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
CONCURSOSIM SIMCaractere(16)CONC_Numero (ver regra do campo na tabela origem)Núm. do concurso01)
CONCURSOSIM SIMInteiroCONC_Tipo (ver regra do campo na tabela origem)Tipo do concurso02)
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SIM SIMCaractere(14)CCONC_CPF REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um número de CPF ("999.999.999-99") válido.CPF do membro "999.999.999-99"03)
TI.TIPO_NORMANÃO SIMInteiroCCONC_TipoAto REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...4".Tipo do ato de nomeação do membro 1...404)

NÃO SIMCaractere(16)CCONC_NumeroAto REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um valor no formato "99999999999/AAAA" (NRO/ANO); o ANO será validado segundo o critério "<= EXERCÍCIO" (ver regra d).
Núm. do ato de nomeação do membro "99999999999/AAAA" (NRO/ANO)05)

NÃO SIMCaractere(10)CCONC_DataPublicacaoAto REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter uma DATA válida; a DATA será validada segundo o critério "<= DATA ATUAL" (ver regra d).
Data da publicação do ato de nomeação do membro06)

NÃO SIMCaractere(255)CCONC_VeicComunicacao Informar "SEM INFORMAÇÃO" caso não tenha publicado, ou informar todos os meios/veículos de publicação, datas e números das edições.
Local da publicação07)

NÃO SIMCaractere(1)CCONC_TipoMembro REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...3".Tipo do membro "1" para membro"2" para presidente"3" para secretário
08)

NÃO SIMCaractere(1)CCONC_Servidor REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "'S', 'N'".O membro é servidor no fiscalizado? "S" para sim"N" para não09)
PESSOALNÃO CONDCaractere(10)PESS_Matricula REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "CCONC_Servidor" for "'S'". REGRA 2: O conteúdo do campo não deverá conter espaços em branco (" ") quando obrigatório.

Núm. da matrícula do servidor "9999999999" (NRO)10)

NÃO CONDCaractere(60)CCONC_Nome REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "CCONC_Servidor" for "'N'".Nome11)
NÃO CONDCaractere(255)CCONC_OrigemMembro REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "CCONC_Servidor" for "'N'".Origem do membro12)
NÃO SIMCaractere(22)CCONC_NomeArqPDF Informar o nome do arquivo PDF contendo o texto da portaria que criou a comissão.REGRA 1: A formatação do nome do arquivo PDF deverá estar de acordo com a regra "CCONC_AAAAMM_99999.PDF".

Nome do arquivo PDF13)

COMISSAO_INV_BENS_MOVEISEsta tabela deverá conter as portarias de nomeação dos servidores integrantes das comissões dos inventários de bens móveis.Obs.: as Prefeituras estão obrigadas a enviar pelo menos na carga de dezembro.
... incluída/alterada em 2015        [ sem alteração para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):
(X) Mensal

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
SIM SIMCaractere(16)CMINV_NumPortaria REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um valor no formato "99999999999/AAAA" (NRO/ANO); o ANO será validado segundo o critério "<= EXERCÍCIO" (ver regra d).

Núm. da portaria da comissão "99999999999/AAAA" (NRO/ANO)01)

NÃO SIMCaractere(10)CMINV_DataPortaria REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter uma DATA válida; a DATA será validada segundo o critério "<= EXERCÍCIO" (ver regra d).
Data da portaria02)

NÃO NÃOCaractere(22)CMINV_NomeArqPDF Informar o nome do arquivo PDF contendo o texto da portaria que criou a comissão.Nome do arquivo PDF03)
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REGRA 1: A formatação do nome do arquivo PDF deverá estar de acordo com a regra "CMINV_AAAAMM_99999.PDF".
COMISSAO_PROC_LICITEsta tabela deverá conter as portarias de nomeação das comissões dos processos licitatórios.Obs.: as licitações realizadas em exercícios anteriores que estão em andamento deverão ser encaminhadas num momento anterior ao envio da carga mensal em que exista algum empenho, contrato ou baixa 
de bens vinculada a licitação.

... incluída/alterada em 2008        [ sem alteração para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):
(X) Mensal(X) Processos Licitatórios

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
SIM SIMCaractere(16)CMPLIC_NumPortaria REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um valor no formato "99999999999/AAAA" (NRO/ANO); o ANO será validado segundo o critério "<= EXERCÍCIO" (ver regra d).

Núm. da portaria da comissão "99999999999/AAAA" (NRO/ANO)01)

NÃO SIMCaractere(10)CMPLIC_DataPortaria REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter uma DATA válida; a DATA será validada segundo o critério "<= DATA ATUAL" (ver regra d).
Data da portaria02)

NÃO NÃOCaractere(23)CMPLIC_NomeArqPDF Informar o nome do arquivo PDF contendo o texto da portaria que criou a comissão.REGRA 1: A formatação do nome do arquivo PDF deverá estar de acordo com a regra "CMPLIC_AAAAMM_99999.PDF".

Nome do arquivo PDF03)

COMISSAO_REAVALIACAO_BENSEsta tabela deverá conter as portarias de nomeação das comissões de reavaliação de bens.
Obs.: as Câmaras Municipais, os Consórcios Públicos, as Associações e as Previdências que não possuem bens móveis e imóveis estão dispensadas do envio desta tabela.

... incluída/alterada em 2015        [ sem alteração para 2017 ]
Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):(X) Mensal

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
SIM SIMCaractere(16)CMRVBENS_NumPortaria REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um valor no formato "99999999999/AAAA" (NRO/ANO); o ANO será validado segundo o critério "<= EXERCÍCIO" (ver regra d).

Núm. da portaria da comissão "99999999999/AAAA" (NRO/ANO)01)

NÃO SIMCaractere(10)CMRVBENS_DataPortaria REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter uma DATA válida; a DATA será validada segundo o critério "<= EXERCÍCIO" (ver regra d).
Data da portaria02)

NÃO NÃOCaractere(25)CMRVBENS_NomeArqPDF Informar o nome do arquivo PDF contendo o texto da portaria que criou a comissão.REGRA 1: A formatação do nome do arquivo PDF deverá estar de acordo com a regra "CMRVBENS_AAAAMM_99999.PDF".

Nome do arquivo PDF03)

COMODATO_BENSEsta tabela deverá conter os comodatos de bens cedidos ou recebidos. ... incluída/alterada em 2015        [ sem alteração para 2017 ]
Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):
(X) Mensal
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Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
SIM SIMCaractere(16)COMD_NumTermo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um valor no formato "99999999999/AAAA" (NRO/ANO); o ANO será validado segundo o critério "<= EXERCÍCIO" (ver regra d).

Núm. do termo "99999999999/AAAA" (NRO/ANO)01)

NÃO SIMCaractere(10)COMD_DataTermo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter uma DATA válida; a DATA será validada segundo o critério "COMPETÊNCIA DA CARGA" (ver regra d).
Data do termo02)

NÃO SIMCaractere(10)COMD_DataPrazo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um valor MAIOR ou IGUAL ao conteúdo do campo "COMD_DataTermo".
Prazo para devolução ou retorno03)

CONCILIACAO_BANCARIAEsta tabela deverá conter as conciliações bancárias.Obs.: todas as contas ativas do fiscalizado devem possuir conciliação bancária.
... incluída/alterada em 2008        [ sem alteração para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):(X) Inicial
(X) Mensal

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
SIM SIMInteiroCNBCO_Sequencial REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um número POSITIVO quando obrigatório.Núm. sequencial01)
SIM SIMCaractere(10)CNBCO_Data Informar a data conforme o conteúdo do campo CNBCO_TipoOcorrencia:a) "1" e "6", a data deverá ser o último dia útil do mês de competência da carga ou o dia do fechamento da contabilidade mensal.b) demais valores, a data deverá ser a do fato ocorrido.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter uma DATA válida; a DATA será validada segundo o critério "<= EXERCÍCIO" (ver regra d).

Data da ocorrência02)

TI.TIPO_OCORRENCIA_CONCILIACAONÃO SIMCaractere(1)CNBCO_TipoOcorrencia Obs.1: cada conta deverá possuir pelo menos duas ocorrências (campo CNBCO_TipoOcorrencia igual a "1" e "6").Obs.2: para cada conta, o somatório dos valores (campo CNBCO_Valor), de acordo com o conteúdo do campo CNBCO_TipoOcorrencia deverá satisfazer a seguinte fórmula: 1+2-4=6+3-5.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...6".

Tipo da ocorrência 1...603)

CONTA_BANCARIANÃO SIMCaractere(3)BCO_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. do banco04)
CONTA_BANCARIANÃO SIMCaractere(10)AGN_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. da agência05)
CONTA_BANCARIANÃO SIMCaractere(16)CCBCO_Numero (ver regra do campo na tabela origem)Núm. da conta corrente06)
CONTA_BANCARIANÃO SIMCaractere(1)CCBCO_Tipo (ver regra do campo na tabela origem)Tipo da conta corrente07)

NÃO SIMCaractere(50)CNBCO_Descricao Descrição08)
TI.TIPO_DOC_CONCILIACAONÃO CONDCaractere(1)CNBCO_TipoDocumento REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...5", quando o conteúdo do campo "CNBCO_TipoOcorrencia" for "'2', '3', '4', '5'".

Tipo do documento 1...509)
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NÃO CONDCaractere(20)CNBCO_NumeroDocumento REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "CNBCO_TipoOcorrencia" for "'2', '3', '4', '5'".
Núm. do documento10)

NÃO SIMCaractere(14,2)CNBCO_Valor Valor11)
CONCURSOEsta tabela deverá conter os concursos públicos, processos seletivos simplificados e processos seletivos públicos.
Obs.1: deverão ser encaminhados também a relação de vagas (CONCURSO_VAGA), as publicações, a comissão do concurso, etc.Obs.2: caso o certame disponibilize vagas para mais de um fiscalizado do município, aquele que realizar o concurso deverá enviar todas as tabelas obedecendo às regras para envio de cada etapa, com 
exceção apenas dos cargos ofertados por outro fiscalizado, mas deverá conter no arquivo PDF tais informações; para os demais fiscalizados a única obrigação é enviar o tipos (campo CONC_Tipo) igual a "4", "5" ou "6" e vincular o certame ao servidor no momento do envio do seu ato de ingresso (tabelas CARGA_HORARIA_FUNCAO_PESSOAL ou CONTRATO_PESSOAL_TEMPORARIO).

... incluída/alterada em 2010        [ sem alteração para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):
(X) Inicial(X) Mensal
(X) Benefícios Previdenciários(X) Concursos Públicos
(X) Processos Licitatórios

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
SIM SIMCaractere(16)CONC_Numero REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um valor no formato "99999999999/AAAA" (NRO/ANO); o ANO será validado segundo o critério "<= EXERCÍCIO" (ver regra d).

Núm. do concurso "99999999999/AAAA" (NRO/ANO)01)

TI.TIPO_CONCURSOSIM SIMInteiroCONC_Tipo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...6".Tipo do concurso 1...602)
NÃO CONDCaractere(10)CONC_DataInicioConcurso Obs.1: caso exista um ato de admissão de pessoal, no qual o servidor esteja vinculado a um concurso, processo seletivo simplificado ou processo seletivo público, realizado pelo fiscalizado onde a data da publicação do edital de abertura tenha ocorrido antes de 01/05/2011, este campo deverá ser informado e somente esta tabela seja exigida.Obs.2: nas cargas mensais, a data de início do concurso não poderá ser posterior a 01/05/2011; estes deverão ser enviados nas cargas de envio imediato.

Data do início do concurso03)

LRF_ESTIMATIVA_IMPACTONÃO SIMInteiroLRFEI_NumSequencial Obs.: caso não exista, enviar 1 (um) registro na tabela LRF_ESTIMATIVA_IMPACTO, com as informações obrigatórias, e no conteúdo do arquivo PDF a justificativa pertinente.

Núm. sequencial da estimativa de impacto orçamentário-financeiro
04)

NÃO CONDCaractere(21)CONC_NomeArqPDF Informar o nome do arquivo PDF contendo o texto do edital do resultado final e o ato de homologação do concurso público caso o certame tenha sido realizado por outra Unidade Gestora (campo CONC_Tipo igual a "4", "5" ou "6").REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "CONC_Tipo" for "'4', '5', '6'". REGRA 2: A formatação do nome do arquivo PDF deverá estar de acordo com a regra 

Nome do arquivo PDF05)
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"CONC_AAAAMM_99999.PDF".
CONCURSO_ABERTURA_RETIFICEsta tabela deverá conter os concursos públicos, processos seletivos simplificados e processos seletivos públicos abertos e suas retificações.Obs.1: enviar também os dados da tabela CONCURSO_VAGA.
Obs.2: um protocolo provisório no TCE-MT (sistema CONTROL-P) será criado automaticamente no momento do envio e vinculado a esta tabela para que o acompanhamento possa ser realizado pelo fiscalizado através do PROTOCOLO VIRTUAL no portal do TCE-MT. Após a triagem, estando todos os documentos corretos e legíveis, será convertido em processo (protocolo definitivo) no TCE-MT.

... incluída/alterada em 2017 [ NOVIDADE para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):(X) Mensal
(X) Concursos Públicos

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
CONCURSOSIM SIMCaractere(16)CONC_Numero (ver regra do campo na tabela origem)Núm. do concurso01)
CONCURSOSIM SIMInteiroCONC_Tipo (ver regra do campo na tabela origem)Tipo do concurso02)

SIM SIMInteiroCONCAR_Situacao Obs.: para a situação "1" deverão ser encaminhadas as tabelas CONCURSO_VAGA e COMISSAO_CONCURSO.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...2".

Situação do concurso (abertura e retificação) "1" para abertura"2" para retificação03)

SIM SIMCaractere(10)CONCAR_Data Informar a data da ocorrência da situação; se houver publicação da situação, informar a data da primeira publicação.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter uma DATA válida; a DATA será validada segundo o critério "<= DATA ATUAL" (ver regra d).

Data da situação04)

NÃO SIMCaractere(10)CONCAR_DataIniInscricaoGeral Data do início das inscrições gerais05)
NÃO SIMCaractere(10)CONCAR_DataFimInscricaoGeral REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um valor MAIOR ou IGUAL ao conteúdo do campo "CONCAR_DataIniInscricaoGeral".

Data final das inscrições gerais06)

NÃO CONDCaractere(10)CONCAR_DataIniInscricaoIsento Informar a data, caso exista previsão da isenção das taxas de inscrição no edital, pois caso não seja informado, o TCE-MT considerará que não há previsão no edital para isenção de taxas.

Data do início das inscrições de isentos07)

NÃO CONDCaractere(10)CONCAR_DataFimInscricaoIsento REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um valor MAIOR ou IGUAL ao conteúdo do campo "CONCAR_DataIniInscricaoIsento".
Data final das inscrições de isentos08)

NÃO SIMCaractere(10)CONCAR_DataRealizacaoProva Data da realização da(s) prova(s)09)
NÃO SIMInteiroCONCAR_Prorrogacao Informar "0" (zero), caso não exta previsão para prorrogação; caso contrário, informar a prorrogação, em dias, após decorrido o seu prazo de validade.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.

Previsão para a prorrogação do concurso10)

NÃO SIMCaractere(1)CONCAR_HaPrevisaoRecurso Informar se no edital consta destacados o prazo e a forma para interposição de recursos, tendo em vista a garantia constitucional da ampla defesa.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido 

Há previsão para a interposição de recursos? "S" para sim"N" para não11)
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com "'S', 'N'".
NÃO CONDCaractere(1)CONCAR_GerouDespesaUG Informar se o concurso foi custeado com a taxa de administração arrecadada pelo próprio fiscalizado.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "'S', 'N'", quando o conteúdo do campo "CONCAR_Situacao" for "'1'".

Gerou despesas para o fiscalizado? "S" para sim"N" para não12)

TI.TIPO_CONTRATACAO_CONCURSONÃO SIMCaractere(1)CONCAR_TipoContratacao Obs.: para os tipos "2" e "3", no momento do envio das informações mensais, o APLIC exigirá que na tabela EMPENHO exista(m) registro(s) relacionado(s) ao concurso.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...4".

Tipo da contratação 1...413)

NÃO SIMInteiroCONCAR_Validade Informar a validade do concurso, em dias, após a sua homologação.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.

Validade do concurso após a homologação14)

NÃO SIMCaractere(3,2)CONCAR_PercVagaPNE Informar o percentual da reserva de vagas destinadas a PNE constante no edital ou legislação infraconstitucional.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório e não poderá ser maior que "999.99".

Percentual das vagas destinadas a PNE "999.99" (NRO)15)

NÃO CONDCaractere(255)CONCAR_NumeroNormaVagaPNE Informar o número da lei/decreto com o respectivo ano no caso de legislação estadual ou federal ou informar o número, a data da decisão e o órgão do Poder Judiciário no caso de decisão judicial.

Norma da reserva de vagas destinadas a PNE16)

TI.TIPO_NORMA_VAGA_PNENÃO SIMInteiroCONCAR_TipoNormaVagaPNE REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...4".Tipo da norma da reserva de vagas destinadas a PNE 1...417)
LEINÃO CONDCaractere(10)CONCAR_NumLeiIsencaoTarifaConc REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido se o conteúdo do campo "CONCAR_DataIniInscricaoIsento" estiver preenchido; deixar em branco/vazio se o conteúdo do campo "CONCAR_DataIniInscricaoIsento" estiver em branco/vazio.

Núm. da lei que estabelece a isenção da taxa de inscrição
18)

LEINÃO CONDCaractere(10)LEI_NumeroLeiContratTemporaria REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "CONC_Tipo" for "'2', '3'". REGRA 2: O conteúdo do campo deverá conter um valor no formato "99999/AAAA" (NRO/ANO); o ANO será validado segundo o critério "<= EXERCÍCIO" (ver regra d).

Núm. da lei da contratação temporária "99999/AAAA" (NRO/ANO)19)

LEINÃO NÃOCaractere(10)LEI_NumeroLeiProcSeletSimplif Informar o número da lei específica que autoriza a realização do processo seletivo simplificado ou processo seletivo público (tabela LEI, campo LEI_Natureza igual a "39").

Núm. da lei da autorização20)

LEINÃO CONDCaractere(10)LEI_NumeroLeiReservaVagaPNE Informar o número da lei municipal que regulamenta a reserva de vagas destinadas a PNE (tabela LEI, campo LEI_Natureza igual a "29" ou "35").REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um valor no formato "99999/AAAA" (NRO/ANO); o ANO será validado segundo o critério "<= EXERCÍCIO" (ver regra d).

Núm. da lei que regulamenta a reserva de vagas destinadas a PNE
"99999/AAAA" (NRO/ANO)21)

Pág.: 37(C) 2017 Secretaria de Tecnologia da Informação :: Tribunal de Contas Mato Grosso ::  aplic@tce.mt.gov.br ou (65) 3613-2940 / 7553 / 7554 / 7563 (Consultoria Técnica)



Leiaute APLIC 2017
Tribunal de Contas de Mato GrossoSecretaria de Tecnologia da InformaçãoAPLIC Pré-validação | versão 2.1.1.0

Data: 10/05/2017Hora: 13:30:45

CADASTRO_GERALNÃO CONDCaractere(20)CG_Identificacao REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "CONCAR_TipoContratacao" for "'2', '3'". REGRA 2: O conteúdo do campo deverá conter um número de CNPJ ("99.999.999/9999-99") válido.

CNPJ da empresa contratada pela realização22)

CONTRATONÃO CONDInteiroCONT_Tipo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...28".Tipo do contrato 1...2823)
CONTRATONÃO CONDCaractere(16)CONT_Numero Obs.: quando o conteúdo do campo CONCAR_TipoContratacao for igual a "2", no momento do envio das informações mensais, o APLIC exigirá que na tabela CONTRATO exista(m) registro(s) relacionado(s) ao concurso.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um valor no formato "99999999999/AAAA" (NRO/ANO); o ANO será validado segundo o critério "<= EXERCÍCIO" (ver regra d).

Núm. do contrato "99999999999/AAAA" (NRO/ANO)24)

CONTRATONÃO CONDCaractere(16)CONT_NumAditivo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um valor no formato "99999999999/AAAA" (NRO/ANO); o ANO será validado segundo o critério "<= EXERCÍCIO" (ver regra d).
Núm. do aditivo do contrato "99999999999/AAAA" (NRO/ANO)25)

EMPENHONÃO CONDCaractere(2)ORG_Codigo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "CONCAR_GerouDespesaUG" for "'S'".
Cód. do órgão26)

EMPENHONÃO CONDCaractere(3)UNOR_Codigo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "CONCAR_GerouDespesaUG" for "'S'".
Cód. da unidade orçamentária27)

EMPENHONÃO CONDCaractere(11)EMP_Numero Obs.: quando o conteúdo do campo CONCAR_TipoContratacao for igual a "2" ou "3", no momento do envio das informações mensais, o APLIC exigirá que na tabela EMPENHO exista(m) registro(s) relacionado(s) ao concurso.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "CONCAR_GerouDespesaUG" for "'S'". REGRA 2: O conteúdo do campo deverá conter um valor no formato "999999/AAAA" (NRO/ANO); o ANO será validado segundo o critério "<= EXERCÍCIO" (ver regra d).

Núm. do empenho "999999/AAAA" (NRO/ANO)28)

NÃO CONDCaractere(23)CONCAR_NomeArqPDF Informar o nome do arquivo PDF contendo o texto do contrato social ou o estatuto social da empresa contratada para a execução do certame.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "CONCAR_TipoContratacao" for "'2', '3'". REGRA 2: A formatação do nome do arquivo PDF deverá estar de acordo com a regra "CONCAR_AAAAMM_99999.PDF".

Nome do arquivo PDF29)

CONCURSO_ABERTURA_RETIFIC_FASEEsta tabela deverá conter, para cada cargo ofertado, as fases previstas nos concursos públicos, processos seletivos simplificados e processos seletivos públicos abertos e suas retificações.... incluída/alterada em 2011        [ sem alteração para 2017 ]
Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):
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(X) Mensal(X) Concursos Públicos
Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações

CONCURSO_VAGASIM SIMCaractere(16)CONC_Numero (ver regra do campo na tabela origem)Núm. do concurso01)
CONCURSO_VAGASIM SIMInteiroCONC_Tipo (ver regra do campo na tabela origem)Tipo do concurso02)
CONCURSO_VAGASIM SIMInteiroCONCAR_Situacao (ver regra do campo na tabela origem)Situação do concurso (abertura e retificação)03)
CONCURSO_VAGASIM SIMCaractere(10)CONCAR_Data (ver regra do campo na tabela origem)Data da situação04)
CONCURSO_VAGASIM SIMCaractere(7)CFPESS_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. do cargo/função pessoal05)
CONCURSO_VAGASIM SIMCaractere(10)CFPESSUG_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. do cargo06)
CONCURSO_VAGASIM SIMInteiroCFPESSUGP_NumSequencial (ver regra do campo na tabela origem)Núm. sequencial das especialidades ou região07)
TI.TIPO_FASE_CONCURSOSIM SIMInteiroCONCARF_Tipo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...12".Tipo da fase 1...1208)

NÃO SIMInteiroCONCARF_NumFase Informar o número da fase, por exemplo: "1" para primeira fase, "2" para segunda fase, etc.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um número POSITIVO quando obrigatório.

Núm. da fase09)

NÃO SIMCaractere(10)CONCARF_DataInicialRealizacao Informar a data do primeiro dia da realização da fase.Data da primeira realização da fase10)
NÃO SIMCaractere(10)CONCARF_DataFinalRealizacao Informar a data do último dia da realização da fase; caso seja realizada em apenas um, repetir a data do campo CONC_DataInicialRealizacao.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um valor MAIOR ou IGUAL ao conteúdo do campo "CONCARF_DataInicialRealizacao".

Data da última realização da fase11)

CONCURSO_DOCUMENTOEsta tabela deverá conter os documentos exigidos relativos aos concursos públicos, processos seletivos simplificados e processos seletivos públicos.... incluída/alterada em 2011        [ sem alteração para 2017 ]
Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):(X) Mensal
(X) Concursos Públicos

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
CONCURSO_ABERTURA_RETIFIC ouCONCURSO_SITUACAOSIM SIMCaractere(16)CONC_Numero (ver regra do campo na tabela origem)Núm. do concurso01)
CONCURSO_ABERTURA_RETIFIC ouCONCURSO_SITUACAOSIM SIMInteiroCONC_Tipo (ver regra do campo na tabela origem)Tipo do concurso02)
CONCURSO_ABERTURA_RETIFIC ouCONCURSO_SITUACAOSIM SIMInteiroCONCDOC_Situacao (ver regra do campo na tabela origem)Situação do concurso03)
CONCURSO_ABERTURA_RETIFIC ouCONCURSO_SITUACAOSIM SIMCaractere(10)CONCDOC_Data (ver regra do campo na tabela origem)Data da situação04)
TI.CONCURSO_TIPO_DOCUMENTOSIM SIMInteiroCONCDOC_TipoDocumento Obs.: é obrigatório o envio de todos os documentos citados na TI.CONCURSO_TIPO_DOCUMENTO conforme o conteúdo dos campo TCONC_TIPOCERTAME e 

Tipo do documento 1...2805)
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TCONC_SITUACAO (tabela TI.CONCURSO_TIPO_DOCUMENTO).REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...28".
NÃO CONDCaractere(20)CONCDOC_NumeroDocumento REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "CONCDOC_TipoDocumento" for "'4', '5', '6', '10', '11', '13', '14', '15'".

Núm. do documento06)

NÃO CONDCaractere(10)CONCDOC_DataPublicacao Informar a data da primeira publicação oficial, caso tenham ocorrido várias.Obs.: é obrigatório o envio da publicação para os documentos citados na TI.CONCURSO_TIPO_DOCUMENTO onde o conteúdo do campo TCONC_PUBLICACAOOBRIGATORIA seja "S".REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "CONCDOC_TipoDocumento" for "'13', '14', '15', '17', '18', '19', '20', '21', '22', '23', '24'".

Data da publicação07)

NÃO CONDCaractere(255)CONCDOC_VeicComunicacao Informar as publicações ocorridas destacando o número, edição ou data de publicação no veículo de comunicação.Obs.: é obrigatório o envio da publicação para os documentos citados na TI.CONCURSO_TIPO_DOCUMENTO onde o conteúdo do campo TCONC_PUBLICACAOOBRIGATORIA seja "S".REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "CONCDOC_TipoDocumento" for "'13', '14', '15', '17', '18', '19', '20', '21', '22', '23', '24'".

Local da publicação08)

NÃO SIMCaractere(24)CONCDOC_NomeArqPDF Informar o nome do arquivo PDF contendo o texto do documento conforme o conteúdo do campo CONCDOC_TipoDocumento.REGRA 1: A formatação do nome do arquivo PDF deverá estar de acordo com a regra "CONCDOC_AAAAMM_99999.PDF".

Nome do arquivo PDF09)

CONCURSO_SITUACAOEsta tabela deverá conter as seguintes situações (campo CONCS_Situacao): "3" (homologação), "4" (retificação da homologação), "5" (prorrogação da validade), "6" (cancelamento/anulação) ou "7" 
(paralisação).Obs.1: a abertura e suas retificações, antes da realização do concurso, deverão ser encaminhadas na tabela CONCURSO_ABERTURA_RETIFIC. 
Obs.2: nos casos de homologação deverá ser encaminhada também a tabela APROVADO_CONCURSO.Obs.3: um protocolo provisório no TCE-MT (sistema CONTROL-P) será criado automaticamente no momento do envio e vinculado a esta tabela para que o acompanhamento possa ser realizado pelo fiscalizado 
através do PROTOCOLO VIRTUAL no portal do TCE-MT. Após a triagem, estando todos os documentos corretos e legíveis, será convertido em processo (protocolo definitivo) no TCE-MT.

... incluída/alterada em 2015        [ sem alteração para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):(X) Mensal
(X) Concursos Públicos

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
CONCURSOSIM SIMCaractere(16)CONC_Numero (ver regra do campo na tabela origem)Núm. do concurso01)
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CONCURSOSIM SIMInteiroCONC_Tipo (ver regra do campo na tabela origem)Tipo do concurso02)
TI.SITUACAO_CONCURSOSIM SIMInteiroCONCS_Situacao Obs.: as situações "1" e "2" deverão ser encaminhadas na tabela CONCURSO_ABERTURA_RETIFIC.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "3...7".

Situação do concurso (demais situações) 3...703)

SIM SIMCaractere(10)CONCS_DataSituacao Informar a data da ocorrência da situação; se houver publicação da situação, informar a data da primeira publicação.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter uma DATA válida; a DATA será validada segundo o critério "<= DATA ATUAL" (ver regra d).

Data da situação04)

NÃO CONDInteiroCONCS_QtdeAprovados REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "CONCS_Situacao" for "'3', '4'". REGRA 2: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.

Quantidade de aprovados/ classificados05)

NÃO CONDCaractere(10)CONCS_DataValidade Informar:a) a data de validade do certame quando o conteúdo do campo CONC_Situacao for "3" ou "4".b) a data para qual foi prorrogada a validade do certame quando o conteúdo do campo CONC_Situacao for "5".REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "CONCS_Situacao" for "'3', '4', '5'".

Data da validade06)

TI.TIPO_NORMANÃO CONDInteiroCONCS_TipoAto REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...4", quando o conteúdo do campo "CONCS_Situacao" for "'3', '4'".
Tipo do ato 1...407)

NÃO CONDCaractere(16)CONCS_NumeroAto REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido se o conteúdo do campo "CONCS_Situacao" for "'3'"; sendo opcional para os demais. REGRA 2: O conteúdo do campo deverá conter um valor no formato "99999999999/AAAA" (NRO/ANO); o ANO será validado segundo o critério "<= EXERCÍCIO" (ver regra d).

Núm. do ato "99999999999/AAAA" (NRO/ANO)08)

NÃO CONDCaractere(10)CCONC_DataPublicacaoAto REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "CONCS_Situacao" for "'3', '4'". REGRA 2: O conteúdo do campo deverá conter uma DATA válida; a DATA será validada segundo o critério "<= DATA ATUAL" (ver regra d).

Data da publicação do ato09)

NÃO CONDCaractere(255)CONCS_Motivo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "CONCS_Situacao" for "'6', '7'".
Motivo do cancelamento ou paralisação10)

CONCURSO_VAGAEsta tabela deverá conter a relação do número de vagas por função (CARGO_FUNCAO_PESSOAL) do concurso público, processo seletivo simplificado e processo seletivo público.
Obs.: caso o certame seja realizado por um fiscalizado, mas contemple vagas destinadas a outros fiscalizados, do mesmo município, cada fiscalizado deverá enviar apenas as suas vagas.

... incluída/alterada em 2011        [ sem alteração para 2017 ]
Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):(X) Mensal
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(X) Concursos Públicos
Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações

CONCURSO_ABERTURA_RETIFIC ou CARGO_FUNCAO_PESSOAL_UG_PERFILSIM SIMCaractere(16)CONC_Numero (ver regra do campo na tabela origem)Núm. do concurso01)
CONCURSO_ABERTURA_RETIFIC ou CARGO_FUNCAO_PESSOAL_UG_PERFILSIM SIMInteiroCONC_Tipo (ver regra do campo na tabela origem)Tipo do concurso02)
CONCURSO_ABERTURA_RETIFIC ou CARGO_FUNCAO_PESSOAL_UG_PERFILSIM SIMInteiroCONCAR_Situacao (ver regra do campo na tabela origem)Situação do concurso (abertura e retificação)03)
CONCURSO_ABERTURA_RETIFIC ou CARGO_FUNCAO_PESSOAL_UG_PERFILSIM SIMCaractere(10)CONCAR_Data (ver regra do campo na tabela origem)Data da situação04)
CARGO_FUNCAO_PESSOAL_UG_PERFILSIM SIMCaractere(7)CFPESS_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. do cargo/função pessoal05)
CARGO_FUNCAO_PESSOAL_UG_PERFILSIM SIMCaractere(10)CFPESSUG_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. do cargo06)
CARGO_FUNCAO_PESSOAL_UG_PERFILSIM SIMInteiroCFPESSUGP_NumSequencial Informar o código ou número sequencial do perfil do cargo caso o cargo tenha sido desmembrado em perfis/especialidades ou em regiões, caso contrário informar "0" (zero).

Núm. sequencial das especialidades ou região07)

TI.REGIME_JURIDICO_CARGONÃO SIMInteiroCVAG_RegimeJuridico REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...5".Regime jurídico 1...508)
TI.TIPO_PREVIDENCIANÃO SIMInteiroCVAG_TipoPrevidencia REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...2".Tipo da previdência 1...209)

NÃO SIMCaractere(14,2)CVAG_ValorInscricao REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor da taxa de inscrição10)
NÃO SIMInteiroCVAG_QtdeVagaTotal Informar a quantidade total de vagas para o cargo, incluindo as vagas destinadas a PNE, conforme o edital.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um valor MAIOR ou IGUAL ao conteúdo do campo "CVAG_QtdeVagaPNE". REGRA 2: O conteúdo do campo deverá conter um número POSITIVO quando obrigatório.

Quantidade total de vagas11)

NÃO SIMInteiroCVAG_QtdeVagaPNE Informar a quantidade de vagas para o cargo destinadas a PNE, conforme o edital.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.

Quantidade de vagas destinadas a PNE12)

CONSELHO_MUNICIPALEsta tabela deverá conter os conselhos municipais.
... incluída/alterada em 2008        [ sem alteração para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):
(X) Mensal

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
TI.TIPO_CONSELHO_MUNICIPALSIM SIMCaractere(2)TCMUNIC_Codigo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "01...32".Cód. do tipo do conselho 01...3201)

SIM SIMCaractere(10)CMUNIC_DataInicio REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter uma DATA válida; a DATA será validada segundo o critério "<= EXERCÍCIO" (ver regra d).
Data do início do conselho02)
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TI.TIPO_NATUREZA_CONSELHOSIM SIMCaractere(2)CMUNIC_NaturezaCodigo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "01...04".Cód. da natureza do conselho 01...0403)
LEINÃO SIMCaractere(10)LEI_Numero (ver regra do campo na tabela origem)Núm. da lei da autorização04)

CONSIGNACAOEsta tabela deverá conter consignações.
... incluída/alterada em 2014        [ sem alteração para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):
(X) Mensal

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
SIM SIMInteiroCONS_NumSequencial REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um número POSITIVO quando obrigatório.Núm. sequencial da consignação01)
NÃO SIMCaractere(255)CONS_Descricao Descrição02)
NÃO SIMCaractere(14,2)CONS_InscricaoExercicio REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor inscrito03)
NÃO SIMCaractere(14,2)CONS_PagamentoExercicio REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor pago04)
NÃO SIMCaractere(14,2)CONS_CancelamentoExercicio REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor cancelado05)
NÃO SIMCaractere(14,2)CONS_SaldoExercAnterior REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Saldo do exercício anterior06)

CONSORCIO_MUNICIPIOS_FIMEsta tabela deverá conter a saída do município do Consórcio Público.
... incluída/alterada em 2008        [ sem alteração para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):(X) Mensal
Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações

CONSORCIO_MUNICIPIOS_INICIOSIM SIMCaractere(6)CMI_CodigoMunicipio (ver regra do campo na tabela origem)Cód. do município01)
CONSORCIO_MUNICIPIOS_INICIOSIM SIMCaractere(10)CMI_DataInicio (ver regra do campo na tabela origem)Data do início das atividades02)

SIM SIMCaractere(10)CMF_DataFim REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um valor MAIOR ou IGUAL ao conteúdo do campo "CMI_DataInicio". REGRA 2: O conteúdo do campo deverá conter uma DATA válida; a DATA será validada segundo o critério "COMPETÊNCIA DA CARGA" (ver regra d).

Data do encerramento das atividades03)

CONSORCIO_MUNICIPIOS_INICIOEsta tabela deverá conter a relação dos municípios que fazem parte do Consórcio Público. ... incluída/alterada em 2008        [ sem alteração para 2017 ]
Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):
(X) Mensal

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
TI.MUNICIPIOSIM SIMCaractere(6)CMI_CodigoMunicipio Cód. do município01)

SIM SIMCaractere(10)CMI_DataInicio REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter uma DATA válida; a DATA será validada segundo o critério "= DATA MOVIMENTO" (ver regra d).
Data do início das atividades02)
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CONTA_BANCARIAEsta tabela deverá conter as contas correntes ativas utilizadas em todas as outras tabelas que fazem referência a banco, agência e conta corrente.
... incluída/alterada em 2008        [ sem alteração para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):(X) Inicial
(X) Mensal

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
AGENCIASIM SIMCaractere(3)BCO_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. do banco01)
AGENCIASIM SIMCaractere(10)AGN_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. da agência02)

SIM SIMCaractere(16)CCBCO_Numero REGRA 1: Função de validação = 75Núm. da conta corrente03)
TI.TIPO_CONTA_BANCARIASIM SIMCaractere(1)CCBCO_Tipo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...4".Tipo da conta corrente 1...404)

NÃO SIMCaractere(1)CB_ContaUG REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "'S', 'N'".A conta é do fiscalizado? "S" para sim"N" para não05)
CADASTRO_GERALNÃO SIMCaractere(20)CG_Identificacao (ver regra do campo na tabela origem)CNPJ do fiscalizado06)

NÃO CONDCaractere(10)CCBCO_DataAbertura REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "CB_ContaUG" for "'S'". REGRA 2: O conteúdo do campo deverá conter uma DATA válida; a DATA será validada segundo o critério "<= DATA ATUAL" (ver regra d).

Data da abertura07)

TI.ELENCO_CONTAS_TCEMTNÃO CONDCaractere(11)ECTCE_Codigo Informar uma conta analítica do grupo "1100000000", exceto a "11111010000".REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "CB_ContaUG" for "'S'".

Cód. do elenco de contas08)

TI.NATUREZA_RECURSO_CONTA_BANCNÃO CONDInteiroCCBCO_NaturezaRecurso REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...9", quando o conteúdo do campo "CB_ContaUG" for "'S'".
Natureza do recurso 1...909)

CONTA_BANCARIA_INATIVAEsta tabela deverá conter as contas correntes que foram inativadas (canceladas) e que não serão mais utilizadas pelo fiscalizado.
... incluída/alterada em 2008        [ sem alteração para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):
(X) Mensal

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
CONTA_BANCARIASIM SIMCaractere(3)BCO_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. do banco01)
CONTA_BANCARIASIM SIMCaractere(10)AGN_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. da agência02)
CONTA_BANCARIASIM SIMCaractere(16)CCBCO_Numero (ver regra do campo na tabela origem)Núm. da conta corrente03)
CONTA_BANCARIASIM SIMCaractere(1)CCBCO_Tipo (ver regra do campo na tabela origem)Tipo da conta corrente04)

NÃO SIMCaractere(10)CCBCOI_DataInativacao REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter uma DATA válida; a DATA será validada segundo o critério "COMPETÊNCIA DA CARGA" (ver regra d).
Data da inativação05)

NÃO SIMCaractere(120)CCBCOI_MotivoInativacao Motivo06)
CONTRATADOEsta tabela deverá conter a relação de contratados. ... incluída/alterada em 2008        [ sem alteração para 2017 ]
Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):
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(X) Mensal
Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações

CONTRATOSIM SIMInteiroCONT_Tipo (ver regra do campo na tabela origem)Tipo do contrato01)
CONTRATOSIM SIMCaractere(16)CONT_Numero (ver regra do campo na tabela origem)Núm. do contrato02)
CONTRATOSIM SIMCaractere(16)CONT_NumAditivo (ver regra do campo na tabela origem)Núm. do aditivo do contrato03)
CADASTRO_GERALSIM SIMCaractere(20)CG_Identificacao (ver regra do campo na tabela origem)CPF/CNPJ do contratado04)CONTRATADO_CERTIDAOEsta tabela deverá conter as certidões dos contratados.Obs.: obrigatório enviar pelo menos a certidão do INSS quando pessoa jurídica conforme previsto no artigo 195 §3º da CF.

... incluída/alterada em 2008        [ sem alteração para 2017 ]
Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):(X) Mensal

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
CONTRATADOSIM SIMInteiroCONT_Tipo (ver regra do campo na tabela origem)Tipo do contrato01)
CONTRATADOSIM SIMCaractere(16)CONT_Numero (ver regra do campo na tabela origem)Núm. do contrato02)
CONTRATADOSIM SIMCaractere(16)CONT_NumAditivo (ver regra do campo na tabela origem)Núm. do aditivo do contrato03)
CONTRATADOSIM SIMCaractere(20)CG_Identificacao (ver regra do campo na tabela origem)CPF/CNPJ do contratado04)
TI.TIPO_CERTIDAONÃO SIMCaractere(2)TCERT_Codigo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "01...13".Cód. do tipo da certidão 01...1305)

SIM SIMCaractere(25)CCERT_Numero Núm. da certidão06)
NÃO SIMCaractere(10)CCERT_DataEmissao REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter uma DATA válida; a DATA será validada segundo o critério "<= DATA ATUAL" (ver regra d).

Data da emissão07)

NÃO SIMCaractere(10)CCERT_DataValidade REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um valor MAIOR ou IGUAL ao conteúdo do campo "CCERT_DataEmissao".
Data da validade08)

CONTRATOEsta tabela deverá conter contratos firmados.
Obs.1: encaminhar a dotação (tabela CONTRATO_DOTACAO) além da relação de contratados, certidões, cauções, publicações, etc.Obs.2: os contratos de pessoal por prazo determinado deverão ser enviados na tabela CONTRATO_PESSOAL_TEMPORARIO.

... incluída/alterada em 2017 [ NOVIDADE para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):
(X) Mensal

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
TI.TIPO_CONTRATOSIM SIMInteiroCONT_Tipo Obs.: caso o conteúdo do campo CONT_Tipo seja "1", "3", "4", "7", "8", "11", "12", "14", "16", "17" ou "24" não é necessário enviar os registros relacionados na tabela CONTRATO_DOTACAO.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...28".

Tipo do contrato 1...2801)

SIM SIMCaractere(16)CONT_Numero REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um valor no formato "99999999999/AAAA" (NRO/ANO); o ANO será validado segundo o critério "<= EXERCÍCIO" (ver regra d).
Núm. do contrato "99999999999/AAAA" (NRO/ANO)02)

SIM SIMCaractere(16)CONT_NumAditivo Informar "00000000000/AAAA" (zero/ANO) caso esteja Núm. do aditivo do contrato "99999999999/AAAA" 03)
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informando o contrato principal.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um valor no formato "99999999999/AAAA" (NRO/ANO); o ANO será validado segundo o critério "<= EXERCÍCIO" (ver regra d).

(NRO/ANO)

TI.TIPO_NATUREZA_CONTRATONÃO SIMCaractere(1)CONT_Natureza REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...7".Tipo da natureza do contrato 1...704)
NÃO SIMCaractere(255)CONT_Objetivo Objetivo05)

TI.TIPO_MOEDANÃO SIMCaractere(1)TMO_Codigo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...2|'9'".Tipo da moeda 1...2|906)
NÃO SIMCaractere(14,2)CONT_Valor REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um número POSITIVO quando "CONT_Natureza" for "'1', '2', '4', '6', '7'" e o "CONT_Tipo" for "'2', '4', '5', '6', '9', '10', '12', '13', '22'".

Valor07)

NÃO NÃOCaractere(3,2)CONT_PercCaucao Informar o percentual da caução, caso exista.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório e não poderá ser maior que "999.99".

Percentual da caução "999.99" (NRO)08)

NÃO SIMCaractere(10)CONT_DataAssinatura REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter uma DATA válida; a DATA será validada segundo o critério "<= DATA ATUAL" (ver regra d).
Data da assinatura09)

NÃO CONDCaractere(10)CONT_DataVencimento REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "CONT_Natureza" for "'1', '3', '4', '6', '7'".
Data do vencimento10)

NÃO SIMCaractere(50)CONT_NomeRespJuridico Nome do responsável jurídico11)
NÃO NÃOCaractere(10)CONT_NumOAB Núm. da OAB do responsável jurídico12)

CONCURSONÃO NÃOCaractere(16)CONC_Numero Informar este campo quando o contrato for proveniente de um concurso.Núm. do concurso13)
CONCURSONÃO NÃOInteiroCONC_Tipo Informar este campo quando o contrato for proveniente de um concurso.Tipo do concurso14)
CONVENIONÃO NÃOCaractere(16)CONV_Numero Informar este campo quando o contrato for proveniente de um convênio.Núm. do convênio15)
CONVENIONÃO NÃOCaractere(16)CONV_NumAditivo Informar este campo quando o contrato for proveniente de um convênio.Núm. do aditivo do convênio16)
PROCESSO_LICITATORIONÃO NÃOCaractere(16)PLIC_Numero Informar este campo quando o contrato for proveniente de uma licitação.Núm. do processo licitatório17)
PROCESSO_LICITATORIONÃO NÃOCaractere(2)MLIC_Codigo Informar este campo quando o contrato for proveniente de uma licitação.Cód. da modalidade da licitação18)

NÃO NÃOCaractere(21)CONT_NomeArqPDFFundamento Informar o nome do arquivo PDF contendo o texto do fundamento técnico/jurídico.REGRA 1: A formatação do nome do arquivo PDF deverá estar de acordo com a regra "CONT_AAAAMM_99999.PDF" quando o conteúdo do campo "CONT_NumAditivo" for diferente de "00000000000/AAAA".

Nome do arquivo PDF do fundamento técnico/jurídico19)
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NÃO SIMCaractere(21)CONT_NomeArqRTF Obs.: o documento RTF deverá ser gerado a partir de um editor de textos, como Microsoft Word ou BrOffice Writer, e não digitalizado como imagens.REGRA 1: A formatação do nome do arquivo RTF deverá estar de acordo com a regra "CONT_AAAAMM_99999.RTF".

Nome do arquivo RTF20)

CONTRATO_ACOMPANHAMENTOEsta tabela deverá conter os relatórios de acompanhamento da execução dos contratos.Obs.1: para o exercício de 2014, enviar até a carga de dezembro um relatório de acompanhamento por contrato.
Obs.2: para o exercício de 2015 em diante o envio deverá ser quadrimestral por contrato.Obs.3: o envio será obrigatório para os contratos do tipo: "2", "5", "6", "8", "9", "11", "12", "13', "14", "15", "16", "17", "18" e "21" (tipos na tabela TI.TIPO_CONTRATO).

... incluída/alterada em 2014        [ sem alteração para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):(X) Mensal
Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações

CONTRATOSIM SIMInteiroCONT_Tipo (ver regra do campo na tabela origem)Tipo do contrato01)
CONTRATOSIM SIMCaractere(16)CONT_Numero (ver regra do campo na tabela origem)Núm. do contrato02)
CONTRATOSIM SIMCaractere(16)CONT_NumAditivo (ver regra do campo na tabela origem)Núm. do aditivo do contrato03)

SIM SIMCaractere(10)CONTAC_DataRelatorio REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter uma DATA válida; a DATA será validada segundo o critério "<= DATA ATUAL" (ver regra d).
Data da criação do relatório04)

NÃO SIMCaractere(23)CONTAC_NomeArqPDF Informar o nome do arquivo PDF contendo o texto do relatório de acompanhamento da execução dos contratos, elaborado pelo fiscal do contrato. Neste relatório deverão ser anotadas todas as ocorrências relativas ao contrato, positivas e negativas.REGRA 1: A formatação do nome do arquivo PDF deverá estar de acordo com a regra "CONTAC_AAAAMM_99999.PDF".

Nome do arquivo PDF05)

CONTRATO_APOSTILAMENTOEsta tabela deverá conter os apostilamentos realizados em contratos. ... incluída/alterada em 2012        [ sem alteração para 2017 ]
Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):(X) Mensal

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
CONTRATOSIM SIMInteiroCONT_Tipo (ver regra do campo na tabela origem)Tipo do contrato01)
CONTRATOSIM SIMCaractere(16)CONT_Numero (ver regra do campo na tabela origem)Núm. do contrato02)
CONTRATOSIM SIMCaractere(16)CONT_NumAditivo (ver regra do campo na tabela origem)Núm. do aditivo do contrato03)

SIM SIMCaractere(16)CONTA_Numero REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um valor no formato "99999999999/AAAA" (NRO/ANO); o ANO será validado segundo o critério "<= EXERCÍCIO" (ver regra d).
Núm. do apostilamento "99999999999/AAAA" (NRO/ANO)04)

NÃO SIMCaractere(10)CONTA_Data REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter uma DATA válida; a DATA será validada segundo o critério "<= DATA ATUAL" (ver regra d).
Data do apostilamento05)

NÃO SIMCaractere(14,2)CONTA_Valor Informar o valor do acréscimo e não o valor total do contrato atualizado.Valor do acréscimo06)
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REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.
NÃO SIMCaractere(22)CONTA_NomeArqPDF Informar o nome do arquivo PDF contendo o texto do ato do apostilamento.REGRA 1: A formatação do nome do arquivo PDF deverá estar de acordo com a regra "CONTA_AAAAMM_99999.PDF".

Nome do arquivo PDF07)

CONTRATO_DOTACAOEsta tabela deverá conter as dotações utilizadas nos contratos.
... incluída/alterada em 2014        [ sem alteração para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):
(X) Mensal

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
CONTRATOSIM SIMInteiroCONT_Tipo (ver regra do campo na tabela origem)Tipo do contrato01)
CONTRATOSIM SIMCaractere(16)CONT_Numero (ver regra do campo na tabela origem)Núm. do contrato02)
CONTRATOSIM SIMCaractere(16)CONT_NumAditivo (ver regra do campo na tabela origem)Núm. do aditivo do contrato03)
DOTACAOSIM SIMCaractere(2)ORG_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. do órgão04)
DOTACAOSIM SIMCaractere(3)UNOR_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. da unidade orçamentária05)
DOTACAOSIM SIMCaractere(2)FN_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. da função06)
DOTACAOSIM SIMCaractere(3)SFN_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. da subfunção07)
DOTACAOSIM SIMCaractere(4)PRG_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. do programa08)
DOTACAOSIM SIMCaractere(5)PRAT_Numero (ver regra do campo na tabela origem)Núm. do projeto/ atividade09)
DOTACAOSIM SIMCaractere(1)CTEC_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. da categoria econômica10)
DOTACAOSIM SIMCaractere(1)NDESP_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. do grupo da natureza de despesa11)
DOTACAOSIM SIMCaractere(2)MDAP_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. da modalidade de aplicação12)
DOTACAOSIM SIMCaractere(2)ELDE_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. do elemento de despesa13)
DOTACAOSIM SIMCaractere(2)SELDE_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. do subelemento de despesa14)
DOTACAOSIM SIMCaractere(1)DRIDS_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. do id. de uso da destinação de recurso15)
DOTACAOSIM SIMCaractere(1)DRGRP_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. do grupo da destinação de recurso16)
DOTACAOSIM SIMCaractere(2)DRESP_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. da especificação da destinação de recurso17)
DOTACAOSIM SIMCaractere(6)DESTREC_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. da destinação de recurso18)
TI.TIPO_NATUREZA_CONTRATO_VALORNÃO SIMCaractere(1)CONTD_NaturezaValor Informar as naturezas "2" e "3" nos casos de aditivos aumentando e diminuindo o valor respectivamente.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...3".

Natureza do valor 1...319)
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NÃO SIMCaractere(14,2)CONTD_Valor REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor20)

CONTRATO_EMPENHOEsta tabela deverá conter os empenhos relacionados aos contratos.
... incluída/alterada em 2015        [ sem alteração para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):
(X) Inicial(X) Mensal

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
CONTRATOSIM SIMInteiroCONT_Tipo (ver regra do campo na tabela origem)Tipo do contrato01)
CONTRATOSIM SIMCaractere(16)CONT_Numero (ver regra do campo na tabela origem)Núm. do contrato02)
CONTRATOSIM SIMCaractere(16)CONT_NumAditivo (ver regra do campo na tabela origem)Núm. do aditivo do contrato03)
EMPENHOSIM SIMCaractere(2)ORG_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. do órgão04)
EMPENHOSIM SIMCaractere(3)UNOR_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. da unidade orçamentária05)
EMPENHOSIM SIMCaractere(11)EMP_Numero (ver regra do campo na tabela origem)Núm. do empenho06)

CONTRATO_FISCALEsta tabela deverá conter a relação dos representantes da administração pública responsáveis pela fiscalização dos contratos (fiscal do contrato). Obs.: no término da vigência deverá ser enviado um registro com a data final da fiscalização do contrato.
... incluída/alterada em 2017 [ NOVIDADE para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):
(X) Inicial(X) Mensal

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
CONTRATOSIM SIMInteiroCONT_Tipo (ver regra do campo na tabela origem)Tipo do contrato01)
CONTRATOSIM SIMCaractere(16)CONT_Numero (ver regra do campo na tabela origem)Núm. do contrato02)
CONTRATOSIM SIMCaractere(16)CONT_NumAditivo Informar "00000000000/AAAA" (zero/ANO) caso esteja informando o contrato principal.Núm. do aditivo do contrato03)
CADASTRO_GERALSIM SIMCaractere(20)CG_Identificacao Informar o CPF do representante da administração pública responsável pela fiscalização do contrato (fiscal do contrato).

CPF do fiscal do contrato04)

SIM SIMInteiroCONTF_TipoPeriodo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "'1', '2'".Tipo do período "1" para início da fiscalização"2" para término da fiscalização

05)

NÃO SIMCaractere(10)CONTF_Data Informar a data de início ou término da fiscalização do contrato conforme o conteúdo do campo CONTF_TipoPeriodo.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter uma DATA válida; a DATA será validada segundo o critério "<= EXERCÍCIO" (ver regra d).

Data do início/ término da fiscalização06)

NÃO SIMCaractere(22)CONTF_NomeArqPDF Informar o nome do arquivo PDF contendo o texto do ato de designação do fiscal do contrato.REGRA 1: A formatação do nome do arquivo PDF deverá estar de acordo com a regra 

Nome do arquivo PDF07)

Pág.: 49(C) 2017 Secretaria de Tecnologia da Informação :: Tribunal de Contas Mato Grosso ::  aplic@tce.mt.gov.br ou (65) 3613-2940 / 7553 / 7554 / 7563 (Consultoria Técnica)



Leiaute APLIC 2017
Tribunal de Contas de Mato GrossoSecretaria de Tecnologia da InformaçãoAPLIC Pré-validação | versão 2.1.1.0

Data: 10/05/2017Hora: 13:30:45

"CONTF_AAAAMM_99999.PDF".
CONTRATO_PESSOAL_TEMPORARIOEsta tabela deverá conter contratos de pessoal temporário.Obs.1: deverá ser encaminhada também a relação de contratados e publicações. 
Obs.2: quando for enviado o contrato principal, todas as informações dos campos referem-se ao contrato principal.Obs.3: quando for enviado o aditivo de contrato, todas as informações dos campos referem-se ao aditivo de contrato.

... incluída/alterada em 2009        [ sem alteração para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):(X) Mensal
Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações

SIM SIMCaractere(16)CONTP_Numero REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um valor no formato "99999999999/AAAA" (NRO/ANO); o ANO será validado segundo o critério "<= EXERCÍCIO" (ver regra d).
Núm. do contrato de pessoal "99999999999/AAAA" (NRO/ANO)01)

SIM SIMCaractere(16)CONTP_NumAditivo Informar "00000000000/AAAA" (zero/ANO) caso esteja informando o contrato principal.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um valor no formato "99999999999/AAAA" (NRO/ANO); o ANO será validado segundo o critério "<= EXERCÍCIO" (ver regra d).

Núm. do aditivo do contrato de pessoal "99999999999/AAAA" (NRO/ANO)02)

CARGO_FUNCAO_PESSOAL_UGNÃO SIMCaractere(7)CFPESS_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. do cargo/função pessoal03)
CARGO_FUNCAO_PESSOAL_UGNÃO SIMCaractere(10)CFPESSUG_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. do cargo04)
LEINÃO SIMCaractere(10)LEI_Numero (ver regra do campo na tabela origem)Núm. da lei da autorização05)

NÃO SIMCaractere(255)CONTP_Objetivo Objetivo06)
NÃO SIMCaractere(10)CONTP_DataInicioContrato REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter uma DATA válida; a DATA será validada segundo o critério "<= DATA ATUAL" (ver regra d).

Data do início07)

NÃO SIMCaractere(10)CONTP_DataAssinatura REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter uma DATA válida; a DATA será validada segundo o critério "<= DATA ATUAL" (ver regra d).
Data da assinatura08)

NÃO CONDCaractere(10)CONTP_DataVencimento REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "CONTP_TipoPrazo" for "'1'".Data do vencimento09)
NÃO SIMCaractere(2)CONTP_CargaHoraria REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um número POSITIVO quando obrigatório.Carga horária semanal10)
NÃO SIMCaractere(14,2)CONTP_Valor REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor11)
NÃO SIMCaractere(1)CONTP_TipoPrazo Informar "2" nos contratos que não possuem data de vencimento; casos de emprego público.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...2".

Tipo do prazo "1" para determinado"2" para indeterminado12)

NÃO SIMCaractere(51)DOT_CodigoResumido REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um valor no formato "99.999.99.999.9999.99999.9.9.99.99.99.9.9.99.999999".
Cód. resumido da dotação13)

CONCURSONÃO NÃOInteiroCONC_Tipo (ver regra do campo na tabela origem)Tipo do concurso14)
CONCURSONÃO NÃOCaractere(16)CONC_Numero (ver regra do campo na tabela origem)Núm. do concurso15)

NÃO SIMCaractere(22)CONTP_NomeArqPDF Informar o nome do arquivo PDF contendo o texto do Nome do arquivo PDF16)
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contrato de pessoal temporário ou do aditivo do contrato, quando for o caso.REGRA 1: A formatação do nome do arquivo PDF deverá estar de acordo com a regra "CONTP_AAAAMM_99999.PDF".
CONTROLE_INTERNO_NORMASEsta tabela deverá conter as normas de controle interno de cada um dos sistemas administrativos, contidos no "Guia de Implantação do Sistema de Controle Interno", aprovado pela Resolução Normativa n° 01/2007 do TCE-MT.

... incluída/alterada em 2010        [ sem alteração para 2017 ]
Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):(X) Mensal

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
TI.SISTEMA_ADMINISTRATIVOSIM SIMInteiroCIN_SistemaAdministrativo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...19".Sistema administrativo 1...1901)

SIM SIMCaractere(10)CIN_Codigo Informar o código da norma de controle interno utilizada no fiscalizado.Ex.: SCI-01, SCI-02, etc.
Cód. da norma de controle interno02)

NÃO SIMCaractere(255)CIN_AssuntoNorma Informar a instrução normativa/assunto.Ex.: elaboração do PPA, elaboração da LDO, etc.Instrução normativa/assunto03)
NÃO SIMCaractere(20)CIN_NomeArqPDF Informar o nome do arquivo PDF contendo o texto da instrução normativa da norma de controle interno.REGRA 1: A formatação do nome do arquivo PDF deverá estar de acordo com a regra "CIN_AAAAMM_99999.PDF".

Nome do arquivo PDF04)

CONTROLE_INTERNO_PLANOEsta tabela deverá conter o órgão central do Sistema de Controle Interno, citado no "Guia de Implantação do Sistema de Controle Interno", aprovado pela Resolução Normativa n° 01/2007 do TCE-MT.... incluída/alterada em 2010        [ sem alteração para 2017 ]
Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):(X) Mensal

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
TI.SISTEMA_ADMINISTRATIVOSIM SIMInteiroCIP_SistemaAdministrativo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...19".Sistema administrativo 1...1901)

SIM SIMCaractere(2)CIP_MesReferencia REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "01...12|'99'". REGRA 2: O conteúdo do campo deverá conter um MÊS ou ANO válido; o MÊS ou ANO será validado segundo o critério "= MÊS" (ver regra d).

Mês de referência "99" (NRO)02)

NÃO SIMCaractere(3,2)CIP_PercentualConclusao Informar o percentual concluído das normas de controle interno do referido sistema administrativo até o momento do envio.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório e não poderá ser maior que "999.99".

Percentual de conclusão "999.99" (NRO)03)

NÃO CONDCaractere(20)CIP_NomeArqPDF Informar o nome do arquivo PDF contendo o texto da avaliação do plano de ação para elaboração das normas de controle interno (rotinas internas) de cada sistema administrativo, indicando inclusive as ações relativas a cada assunto ("Guia de Implantação do Controle Interno 

Nome do arquivo PDF04)
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do TCE-MT").REGRA 1: A formatação do nome do arquivo PDF deverá estar de acordo com a regra "CIP_AAAAMM_99999.PDF" quando o conteúdo do campo "CIP_PercentualConclusao" for MAIOR que ZERO.
CONTROLE_INTERNO_SCIEsta tabela deverá conter o órgão central do Sistema de Controle Interno, aprovado pela resolução normativa n° 01/2007 do TCE-MT.

... incluída/alterada em 2010        [ sem alteração para 2017 ]
Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):
(X) Mensal

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
SIM SIMCaractere(2)CIS_Mes REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "01...12|'99'". REGRA 2: O conteúdo do campo deverá conter um MÊS ou ANO válido; o MÊS ou ANO será validado segundo o critério "= MÊS" (ver regra d).

Mês de referência "99" (NRO)01)

NÃO SIMCaractere(1)CIS_SCIImplantadoLei Obs.1: caso o conteúdo seja "S" encaminhar a tabela CONTROLE_INTERNO_PLANO.Obs.2: este campo se refere a formalização do instrumento legal contido no "Guia de Implantação do Controle Interno do TCE-MT", aprovado pela resolução normativa n° 01/2007 do TCE-MT.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "'S', 'N'".

Implantado por lei? "S" para sim"N" para não02)

LEINÃO CONDCaractere(10)LEI_Numero Informar o número da lei de implantação do sistema de controle interno ou a lei que dispôs sobre sua alteração.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "CIS_SCIImplantadoLei" for "'S'". REGRA 2: O conteúdo do campo deverá conter um valor no formato "99999/AAAA" (NRO/ANO); o ANO será validado segundo o critério "<= EXERCÍCIO" (ver regra d).

Núm. da lei de implantação do sistema de controle interno ou da sua alteração
"99999/AAAA" (NRO/ANO)03)

TI.TIPO_ORGAO_CENTRALNÃO CONDCaractere(1)CIS_UCIOrgaoCentral REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...3", quando o conteúdo do campo "CIS_SCIImplantadoLei" for "'S'".
Órgão central do sistema de controle interno 1...304)

CONVENIOEsta tabela deverá conter convênios.Obs.: deverão ser encaminhadas também as relações de conveniados, certidões, publicações, etc.
... incluída/alterada em 2008        [ sem alteração para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):
(X) Inicial(X) Mensal

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
SIM SIMCaractere(16)CONV_Numero REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um valor no formato "99999999999/AAAA" (NRO/ANO); o ANO será validado segundo o critério "<= EXERCÍCIO" (ver regra d).

Núm. do convênio "99999999999/AAAA" (NRO/ANO)01)

SIM SIMCaractere(16)CONV_NumAditivo Informar "00000000000/AAAA" (zero/ANO) caso esteja Núm. do aditivo do "99999999999/AAAA" 02)
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informando o convênio principal.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um valor no formato "99999999999/AAAA" (NRO/ANO); o ANO será validado segundo o critério "<= EXERCÍCIO" (ver regra d).

convênio (NRO/ANO)

TI.TIPO_NATUREZA_CONVENIONÃO SIMCaractere(1)CONV_Natureza REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...5".Natureza 1...503)
TI.TIPO_MODALIDADE_CONVENIONÃO SIMCaractere(1)CONV_Modalidade REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...3".Modalidade 1...304)
TI.FUNCAONÃO SIMCaractere(2)CONV_AreaAplicacao REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "01...28|'77', '99'".Área de aplicação dos recursos 01...28|77, 9905)

NÃO SIMCaractere(255)CONV_Objetivo Objetivo06)
TI.TIPO_MOEDANÃO SIMCaractere(1)TMO_Codigo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...2|'9'".Cód. do tipo da moeda 1...2|907)

NÃO CONDCaractere(14,2)CONV_Valor Informar o valor que foi acrescido ou decrescido e não o valor atualizado.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá ou não estar preenchido conforme o conteúdo dos campos "CONV_Modalidade" e "CONV_Natureza".

Valor 1, 308)

NÃO SIMCaractere(3,2)CONV_ParticMunicipal REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório. REGRA 2: O somatório dos percentuais do convênio deverá ser "100.00" (cem) para as participações federal, estadual, municipal e não governamental.

Percentual de participação municipal09)

NÃO SIMCaractere(3,2)CONV_ParticEstadual REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Percentual de participação estadual10)
NÃO SIMCaractere(3,2)CONV_ParticFederal REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Percentual de participação federal11)
NÃO SIMCaractere(3,2)CONV_ParticNaoGovernamental REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Percentual de participação não governamental12)
NÃO CONDInteiroCONV_NumParcela REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "CONV_Modalidade" for "'1', '3'". REGRA 2: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.

Núm. de parcelas13)

NÃO SIMCaractere(1)CONV_Tipo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...2".Tipo "1" para recebido"2" para cedido14)
NÃO SIMCaractere(10)CONV_DataAssinatura REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter uma DATA válida; a DATA será validada segundo o critério "<= DATA ATUAL" (ver regra d).

Data da assinatura15)

NÃO SIMCaractere(10)CONV_DataPublicacao REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um valor MAIOR ou IGUAL ao conteúdo do campo "CONV_DataAssinatura".
Data da publicação16)

NÃO CONDCaractere(10)CONV_DataVencimento REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "CONV_Natureza" for "'1', '3', '4'".
Data do vencimento17)

TI.TIPO_PRESTACAO_CONTASNÃO SIMCaractere(2)CONV_TipoPrestacaoContas REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido Tipo de prestação de contas 01...1218)
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com "01...12".
NÃO CONDCaractere(1)CONV_TipoAditivoValor REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...2", quando o conteúdo do campo "CONV_Natureza" for "'2', '4'".

Tipo do aditivo de valor "1" para acréscimo"2" para decréscimo19)

NÃO SIMCaractere(1)CONV_Obra REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "'S', 'N'".É um convênio para obras? "S" para sim"N" para não20)
LEINÃO NÃOCaractere(10)LEI_Numero (ver regra do campo na tabela origem)Núm. da lei da autorização21)
CONTA_BANCARIANÃO NÃOCaractere(3)BCO_Codigo Informar quando o convênio possuir conta corrente vinculada.Cód. do banco22)
CONTA_BANCARIANÃO NÃOCaractere(10)AGN_Codigo Informar quando o convênio possuir conta corrente vinculada.Cód. da agência23)
CONTA_BANCARIANÃO NÃOCaractere(16)CCBCO_Numero Informar quando o convênio possuir conta corrente vinculada.Núm. da conta corrente24)
CONTA_BANCARIANÃO NÃOCaractere(1)CCBCO_Tipo Informar quando o convênio possuir conta corrente vinculada.Tipo da conta corrente25)

NÃO NÃOCaractere(21)CONV_NomeArqPDF Informar o nome do arquivo PDF contendo o texto do convênios ou do aditivo do convênio, quando for o caso.REGRA 1: A formatação do nome do arquivo PDF deverá estar de acordo com a regra "CONV_AAAAMM_99999.PDF".

Nome do arquivo PDF26)

CONVIDADO_PROC_LICITEsta tabela deverá conter a relação dos convidados de um processo licitatório. 
Obs.1: enviar a relação de convidados no momento do envio da abertura da licitação ou na entrega dos convites.Obs.2: esta tabela será exigida até o envio da homologação, se ocorrer.

... incluída/alterada em 2008        [ sem alteração para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):
(X) Mensal(X) Processos Licitatórios

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
PROCESSO_LICITATORIOSIM SIMCaractere(16)PLIC_Numero (ver regra do campo na tabela origem)Núm. do processo licitatório01)
PROCESSO_LICITATORIOSIM SIMCaractere(2)MLIC_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. da modalidade da licitação02)
CADASTRO_GERALSIM SIMCaractere(20)CG_Identificacao (ver regra do campo na tabela origem)Identificação do convidado03)

NÃO SIMCaractere(10)CVLIC_DataRecConvite REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter uma DATA válida; a DATA será validada segundo o critério "<= DATA ATUAL" (ver regra d).
Data do recebimento do convite04)

NÃO SIMCaractere(22)CVLIC_NomeArqPDF Informar o nome do arquivo PDF contendo o texto da carta convite.REGRA 1: A formatação do nome do arquivo PDF deverá estar de acordo com a regra "CVLIC_AAAAMM_99999.PDF".

Nome do arquivo PDF05)

DECRETOEsta tabela deverá conter decretos. ... incluída/alterada em 2010        [ sem alteração para 2017 ]
Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):(X) Mensal
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Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
LEISIM SIMCaractere(10)LEI_Numero (ver regra do campo na tabela origem)Núm. da lei principal01)

SIM SIMCaractere(10)DECR_Numero REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um valor no formato "99999/AAAA" (NRO/ANO); o ANO será validado segundo o critério "<= EXERCÍCIO" (ver regra d).
Núm. do decreto "99999/AAAA" (NRO/ANO)02)

NÃO SIMCaractere(10)DECR_Data REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter uma DATA válida; a DATA será validada segundo o critério "<= DATA ATUAL" (ver regra d).
Data do decreto03)

NÃO CONDCaractere(1)DECR_Tipo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido se o conteúdo do campo "DECR_NumeroAlterado" estiver preenchido; deixar em branco/vazio se o conteúdo do campo "DECR_NumeroAlterado" estiver em branco/vazio. REGRA 2: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...2", quando o conteúdo do campo "DECR_NumeroAlterado" for "NÃO SE APLICA".

Tipo do decreto "1" para revogado"2" para alterado04)

DECRETONÃO CONDCaractere(10)DECR_NumeroAlterado REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido se o conteúdo do campo "DECR_Tipo" estiver preenchido; deixar em branco/vazio se o conteúdo do campo "DECR_Tipo" estiver em branco/vazio. REGRA 2: O conteúdo do campo deverá conter um valor no formato "99999/AAAA" (NRO/ANO); o ANO será validado segundo o critério "<= EXERCÍCIO" (ver regra d).

Núm. do decreto alterado ou revogado "99999/AAAA" (NRO/ANO)05)

DECRETONÃO CONDCaractere(10)LEI_NumeroDecrAlterado REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido se o conteúdo do campo "DECR_NumeroAlterado" estiver preenchido; deixar em branco/vazio se o conteúdo do campo "DECR_NumeroAlterado" estiver em branco/vazio. REGRA 2: O conteúdo do campo deverá conter um valor no formato "99999/AAAA" (NRO/ANO); o ANO será validado segundo o critério "<= EXERCÍCIO" (ver regra d).

Núm. do decreto alterado ou revogado "99999/AAAA" (NRO/ANO)06)

NÃO NÃOCaractere(10)DECR_DataPublicacao Informar a primeira data da publicação, caso exista.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter uma DATA válida; a DATA será validada segundo o critério "<= DATA ATUAL" (ver regra d).

Data da publicação07)

NÃO SIMCaractere(255)DECR_VeicComunicacao Informar "SEM INFORMAÇÃO" caso não tenha publicado, ou informar todos os meios/veículos de publicação, datas e números das edições.
Local da publicação08)

NÃO SIMCaractere(21)DECR_NomeArqPDF Informar o nome do arquivo PDF contendo o texto do decreto.REGRA 1: A formatação do nome do arquivo PDF deverá estar de acordo com a regra "DECR_AAAAMM_99999.PDF".

Nome do arquivo PDF09)

DECRETO_LEGISLATIVOEsta tabela deverá conter informações sobre os decretos Legislativos, atendendo ao "Art. 181 - Para fins da legalidade... cópia da decisão que julgar as contas do Poder Executivo, acompanhada dos 
documentos estabelecidos em provimento próprio".Obs.: é obrigatório o envio, na tabela DOCUMENTO_DIVERSO, dos documentos tipos "14", "110", "111", "112" e "113" (quando DECRL_JulgamentoLegislativo for "1").

... incluída/alterada em 2015        [ sem alteração para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):
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(X) Decretos Legislativos
Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações

SIM SIMCaractere(4)DECRL_Exercicio REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um MÊS ou ANO válido; o MÊS ou ANO será validado segundo o critério "= EXERCÍCIO" (ver regra d).
Exercício das contas "9999" (NRO)01)

NÃO SIMCaractere(10)DECRL_Data REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter uma DATA válida; a DATA será validada segundo o critério "<= DATA ATUAL" (ver regra d).
Data do julgamento das contas02)

NÃO SIMInteiroDECRL_DecisaoCamara REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...2".Tipo da decisão "1" para decisão contrária a decisão do TCE-MT"2" para decisão favorável a decisão do TCE-MT

03)

NÃO SIMInteiroDECRL_JulgamentoLegislativo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...2".Julgamento das contas "1" para contas reprovadas"2" para contas aprovadas

04)

DEM_BAL_FINANC_DISPENDIOEsta tabela deverá conter os dispêndios do balanço financeiro consolidado.Obs.: envio obrigatório para as Prefeituras.
... incluída/alterada em 2017 [ NOVIDADE para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):(X) Contas de Governo
Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações

TI.BALANCO_EXERCICIOSIM SIMInteiroBEXE_Codigo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1".Cód. do balanço 101)
NÃO SIMCaractere(14,2)DBFD_ValDespOrcamRecurOrd Obs.: fontes de recursos: "100" e "200".REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.

Valor da despesa orçamentária/ recursos ordinários
02)

NÃO SIMCaractere(14,2)DBFD_ValDespOrcamRecurVincEdu Obs.: fontes de recursos: "101", "113", "115", "118", "119", "122" e "125"; exceto RPPS.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.

Valor da despesa orçamentária/ recursos vinculados à educação
03)

NÃO SIMCaractere(14,2)DBFD_ValDespOrcamRecurVincSaud Obs.: fontes de recursos: "102", "112", "114", "123", "126", "141" e "142"; exceto RPPS.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.

Valor da despesa orçamentária/ recursos vinculados à saúde
04)

NÃO SIMCaractere(14,2)DBFD_ValDespOrcamRecurVincRPPS Obs.: fontes de recursos: vinculada ao órgão RPPS.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.
Valor da despesa orçamentária/ recursos vinculados à Previdência Social/RPPS

05)

NÃO SIMCaractere(14,2)DBFD_ValDespOrcamRecurVincAS Obs.: fontes de recursos: "121", "127", "129" e "143".REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.
Valor da despesa orçamentária/ recursos vinculados à Assistência Social

06)
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NÃO SIMCaractere(14,2)DBFD_ValDespOrcamOutrasDestRec Obs.: fontes de recursos: "116", "117", "124", "130", "181", "192", "193", "190", "191" e "194".REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.

Valor da despesa orçamentária/ outras destinações de recursos
07)

NÃO SIMCaractere(14,2)DBFD_ValTransfFinanConcedidas REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor das transferências financeiras concedidas08)
NÃO SIMCaractere(14,2)DBFD_ValPagRPNP REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor do pagamento do resto a pagar não processado

09)

NÃO SIMCaractere(14,2)DBFD_ValPagRPP REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor do pagamento do resto a pagar processado10)
NÃO SIMCaractere(14,2)DBFD_ValDeposRestVinculados REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor do pagamento dos depósitos restituíveis e valores vinculados

11)

NÃO SIMCaractere(14,2)DBFD_ValOutrosPagExtraorcam REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor do pagamento extra orçamentário12)
NÃO SIMCaractere(14,2)DBFD_SaldoExercAtualCxaEquiCxa Informar um valor negativo, no caso de natureza de saldo invertida.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.

Saldo do exercício atual/ caixa e equivalentes de caixa
13)

NÃO SIMCaractere(14,2)DBFD_SaldoExercAtualDepRestVin Informar um valor negativo, no caso de natureza de saldo invertida.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.

Saldo do exercício atual/ depósitos restituíveis e valores vinculados
14)

NÃO SIMCaractere(14,2)DBFD_ValTotalDispendios REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor total do quadro de dispêndios15)

DEM_BAL_FINANC_INGRESSOEsta tabela deverá conter os ingressos do balanço financeiro consolidado.
Obs.: envio obrigatório para as Prefeituras.

... incluída/alterada em 2017 [ NOVIDADE para 2017 ]
Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):(X) Contas de Governo

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
TI.BALANCO_EXERCICIOSIM SIMInteiroBEXE_Codigo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1".Cód. do balanço 101)

NÃO SIMCaractere(14,2)DBFI_ValRecOrcamRecurOrd Obs.: fonte de recurso: "100"; exceto RPPS.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.
Valor da receita orçamentária/ recursos ordinários

02)

NÃO SIMCaractere(14,2)DBFI_ValRecOrcamRecurVincEdu Obs.: fontes de recursos: "101", "113", "115", "118", "119", "122" e "125"; exceto RPPS.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.

Valor da receita orçamentária/ recursos vinculados à educação
03)

NÃO SIMCaractere(14,2)DBFI_ValRecOrcamRecurVincSaud Obs.: fontes de recursos: "102", "112", "114", "123", "126", "141" e "142"; exceto RPPS.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.

Valor da receita orçamentária/ recursos vinculados à saúde
04)
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NÃO SIMCaractere(14,2)DBFI_ValRecOrcamRecurVincRPPS Obs.: fonte de recursos: vinculada ao órgão RPPS.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.
Valor da receita orçamentária/ recursos vinculados à Previdência Social/RPPS

05)

NÃO SIMCaractere(14,2)DBFI_ValRecOrcamRecurVincAS Obs.: fontes de recursos: "121", "127", "129" e "143".REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.
Valor da receita orçamentária/ recursos vinculados à Assistência Social

06)

NÃO SIMCaractere(14,2)DBFI_ValRecOrcamOutrasDestRec Obs.: fontes de recursos: "116", "117", "124", "130", "181", "192", "193", "190", "191" e "194".REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.

Valor da receita orçamentária/ outras destinações de recursos
07)

NÃO SIMCaractere(14,2)DBFI_ValTransfFinanRecebida REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor das transferências financeiras recebidas08)
NÃO SIMCaractere(14,2)DBFI_ValInscricaoRPNP REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor da inscrição dos restos a pagar não processados

09)

NÃO SIMCaractere(14,2)DBFI_ValIncricaoRPP REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor da inscrição dos restos a pagar processados10)
NÃO SIMCaractere(14,2)DBFI_ValRestituVinculados REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor do recebimento dos depósitos restituíveis e valores vinculados

11)

NÃO SIMCaractere(14,2)DBFI_ValOutrosRecExtraorcament REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor dos outros recebimentos extra orçamentários
12)

NÃO SIMCaractere(14,2)DBFI_SaldoExercAntCxaEquiCxa Informar um valor negativo, no caso de natureza de saldo invertida.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.

Saldo do exercício anterior/ caixa e equivalentes de caixa
13)

NÃO SIMCaractere(14,2)DBFI_SaldoExercAntDepRestVin Informar um valor negativo, no caso de natureza de saldo invertida.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.

Saldo do exercício anterior/ depósitos restituíveis e valores vinculados
14)

NÃO SIMCaractere(14,2)DBFI_ValTotalIngresso REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor total do quadro de ingressos15)

DEM_BAL_ORCAMENT_DESPESAEsta tabela deverá conter as despesas do balanço orçamentário consolidado.Obs.: envio obrigatório para as Prefeituras.
... incluída/alterada em 2017 [ NOVIDADE para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):
(X) Contas de Governo

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
TI.FASE_RECEITA_ORCAMENTARIASIM SIMInteiroFDO_Codigo Obs.: é obrigatório informar todas as fases.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...3".

Cód. da fase 1...301)

NÃO SIMCaractere(14,2)DBOD_ValPessoalEncarSociais REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor da despesa com pessoal e encargos sociais02)
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NÃO SIMCaractere(14,2)DBOD_ValJurosEncarDividas REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor dos juros e encargos da dívida03)
NÃO SIMCaractere(14,2)DBOD_ValOutrasDespCorrentes REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor das outras despesas correntes04)
NÃO SIMCaractere(14,2)DBOD_ValInvestimentos REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor dos investimentos05)
NÃO SIMCaractere(14,2)DBOD_ValInverFinanceira REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor das inversões financeiras06)
NÃO SIMCaractere(14,2)DBOD_ValAmortizaDivida REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor da amortização da dívida07)
NÃO SIMCaractere(14,2)DBOD_ValReservaContingencia Informar "0.00" (zero) quando o conteúdo do campo FRO_Codigo for "3", "4" ou "5".REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.

Valor da reserva de contingência08)

NÃO SIMCaractere(14,2)DBOD_ValReservaRPPS Informar "0.00" (zero) quando o conteúdo do campo FRO_Codigo for "3", "4" ou "5".REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.

Valor da reserva do RPPS09)

NÃO SIMCaractere(14,2)DBOD_ValAmortizaDivIntMobil REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor da amortização da dívida interna/ dívida mobiliária
10)

NÃO SIMCaractere(14,2)DBOD_ValAmortizaOutrasDivInt REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor da amortização da dívida interna/ outras dívidas
11)

NÃO SIMCaractere(14,2)DBOD_ValAmortizaDivIExtMobil REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor da amortização da dívida externa/ dívida mobiliária
12)

NÃO SIMCaractere(14,2)DBOD_ValAmortizaOutrasDivIExt REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor da amortização da dívida externa/ outras dívidas
13)

NÃO SIMCaractere(14,2)DBOD_ValSuperavit Informar "0.00" (zero) quando o conteúdo do campo FRO_Codigo for "1", "2", "4" ou "5".REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.

Valor do superávit14)

NÃO SIMCaractere(14,2)DBOD_TotalQuadroDespesa REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor total do quadro despesa orçamentária15)

DEM_BAL_ORCAMENT_EXECRPLIQUIDEsta tabela deverá conter a execução dos restos a pagar processados e não processados liquidados do balanço orçamentário consolidado.
Obs.: envio obrigatório para as Prefeituras.

... incluída/alterada em 2017 [ NOVIDADE para 2017 ]
Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):(X) Contas de Governo

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
TI.FASE_EXECUCAO_RPNPSIM SIMInteiroFERPNP_Codigo Obs: é obrigatório informar as fases 1,2,4 e 5REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "'1', '2', '4', '5'".

Cód. da fase 1, 2, 4, 501)
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NÃO SIMCaractere(14,2)DBOERPNPL_ValPessoalEncarSoc REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor da despesa com pessoal e encargos sociais02)
NÃO SIMCaractere(14,2)DBOERPNPL_ValJurosEncarDividas REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor dos juros e encargos da dívida03)
NÃO SIMCaractere(14,2)DBOERPNPL_ValOutrasDespCorrent REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor das outras despesas correntes04)
NÃO SIMCaractere(14,2)DBOERPNPL_ValInvestimentos REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor dos investimentos05)
NÃO SIMCaractere(14,2)DBOERPNPL_ValInverFinanceira REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor das inversões financeiras06)
NÃO SIMCaractere(14,2)DBOERPNPL_ValAmortizaDivida REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor da amortização da dívida07)
NÃO SIMCaractere(14,2)DBOERPNPL_TotalExecucaoRPNPL REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor total do quadro da execução de restos a pagar não processados liquidados

08)

DEM_BAL_ORCAMENT_EXECUCAORPNPEsta tabela deverá conter a execução dos restos a pagar não processados do balanço orçamentário consolidado.Obs.: envio obrigatório para as Prefeituras.
... incluída/alterada em 2017 [ NOVIDADE para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):
(X) Contas de Governo

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
TI.FASE_EXECUCAO_RPNPSIM SIMInteiroFERPNP_Codigo Obs.: é obrigatório informar todas as fases.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...5".

Cód. da fase 1...501)

NÃO SIMCaractere(14,2)DBOERPNP_ValPessoalEncarSoc REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor da despesa com pessoal e encargos sociais02)
NÃO SIMCaractere(14,2)DBOERPNP_ValJurosEncarDividas REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor dos juros e encargos da dívida03)
NÃO SIMCaractere(14,2)DBOERPNP_ValOutrasDespCorrente REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor das outras despesas correntes04)
NÃO SIMCaractere(14,2)DBOERPNP_ValInvestimentos REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor dos investimentos05)
NÃO SIMCaractere(14,2)DBOERPNP_ValInverFinanceira REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor das inversões financeiras06)
NÃO SIMCaractere(14,2)DBOERPNP_ValAmortizaDivida REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor da amortização da dívida07)
NÃO SIMCaractere(14,2)DBOERPNP_TotalExecucaoRPNP REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor total do quadro da execução de restos a pagar não processados

08)

DEM_BAL_ORCAMENT_RECEITAEsta tabela deverá conter as receitas do balanço orçamentário consolidado.
Obs.: envio obrigatório para as Prefeituras.

... incluída/alterada em 2017 [ NOVIDADE para 2017 ]
Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):
(X) Contas de Governo
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Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
TI.FASE_RECEITA_ORCAMENTARIASIM SIMInteiroFRO_Codigo Obs.: é obrigatório informar todas as fases.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...3".

Cód. da fase 1...301)

NÃO SIMCaractere(14,2)DBOR_ValReceitaTributaria REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor da receita tributária02)
NÃO SIMCaractere(14,2)DBOR_ValReceitaContribuicoes REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor da receita de contribuições03)
NÃO SIMCaractere(14,2)DBOR_ValReceitaPatrimonial REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor da receita patrimonial04)
NÃO SIMCaractere(14,2)DBOR_ValReceitaAgropecuaria REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor da receita agropecuária05)
NÃO SIMCaractere(14,2)DBOR_ValReceitaIndustrial REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor da receita industrial06)
NÃO SIMCaractere(14,2)DBOR_ValReceitaServicos REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor das receitas de serviços07)
NÃO SIMCaractere(14,2)DBOR_ValTransfCorrentes REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor das transferências correntes08)
NÃO SIMCaractere(14,2)DBOR_ValOutrasRecCorrentes REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor das outras receitas correntes09)
NÃO SIMCaractere(14,2)DBOR_ValOperacoesCredito REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor das operações de crédito10)
NÃO SIMCaractere(14,2)DBOR_ValAlienacaoBens REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor da alienação de bens11)
NÃO SIMCaractere(14,2)DBOR_ValAmortizacaoEmprestimo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor da amortização de empréstimos12)
NÃO SIMCaractere(14,2)DBOR_ValTransfCapital REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor das transferências de capital13)
NÃO SIMCaractere(14,2)DBOR_ValOutrasRecCapital REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor das outras receitas de capital14)
NÃO SIMCaractere(14,2)DBOR_ValRecurArrecExercicioAnt Informar "0.00" (zero) quando o conteúdo do campo FRO_Codigo for "3".REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.

Valor dos recursos arrecadados em exercícios anteriores
15)

NÃO SIMCaractere(14,2)DBOR_ValTotalReceitaIntraOrcam Informar o valor total para as categorias econômicas "7" e "8".REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.

Valor total das receitas intraorçamentárias16)

NÃO SIMCaractere(14,2)DBOR_ValOpCredRefIntMobiliaria REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor das operações de crédito/ refinanciamento/ internas/ mobiliária
17)

NÃO SIMCaractere(14,2)DBOR_ValOpCredRefIntContratual REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor das operações de crédito/ refinanciamento/ internas/ contratual
18)

NÃO SIMCaractere(14,2)DBOR_ValOpCredRefExtMobiliaria REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor das operações de crédito/ refinanciamento/ 19)
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externas/ mobiliária
NÃO SIMCaractere(14,2)DBOR_ValOpCredRefExtContratual REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor das operações de crédito/ refinanciamento/ externas/ contratual

20)

NÃO SIMCaractere(14,2)DBOR_ValDeficit Informar "0.00" (zero) quando o conteúdo do campo FRO_Codigo for "1" ou "2".REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.

Valor do déficit21)

NÃO SIMCaractere(14,2)DBOR_ValTotalQdrOrcamentaria REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor total do quadro da receita orçamentária22)

DEM_BAL_ORCAMENT_SALDOEXERCANTEsta tabela deverá conter os saldos de exercícios anteriores (utilizados para créditos adicionais) do balanço orçamentário consolidado.Obs.: envio obrigatório para as Prefeituras.
... incluída/alterada em 2017 [ NOVIDADE para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):
(X) Contas de Governo

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
TI.FASE_RECEITA_ORCAMENTARIASIM SIMInteiroFRO_Codigo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "'2', '3'".Cód. da fase 2, 301)

NÃO SIMCaractere(14,2)DBOSEA_SaldoExercAntSuperFinan Obs.: utilizado para abertura de créditos adicionais.Saldo de exercícios anteriores/ superávit financeiro
02)

NÃO SIMCaractere(14,2)DBOSEA_SaldoExercAntReabCAdic Saldo de exercícios anteriores/ reabertura de créditos adicionais
03)

NÃO SIMCaractere(14,2)DBOSEA_TotalSaldoExercAnt Saldo de exercícios anteriores04)

DEM_BAL_PATRIMONIAL_ATIVFINPEREsta tabela deverá conter os ativos financeiros e permanentes do balanço patrimonial consolidado.
Obs.: envio obrigatório para as Prefeituras.

... incluída/alterada em 2017 [ NOVIDADE para 2017 ]
Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):(X) Contas de Governo

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
TI.BALANCO_EXERCICIOSIM SIMInteiroBEXE_Codigo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1".Cód. do balanço 101)

NÃO SIMCaractere(14,2)DBPAFP_ValAtivoFinanceiro REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor do ativo financeiro02)
NÃO SIMCaractere(14,2)DBPAFP_ValAtivoPermanente REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor do ativo permanente03)
NÃO SIMCaractere(14,2)DBPAFP_ValAtivoFinancPerman REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor total do ativo financeiro e permanente04)

DEM_BAL_PATRIMONIAL_ATIVOEsta tabela deverá conter os ativos do balanço patrimonial consolidado.Obs.: envio obrigatório para as Prefeituras.
... incluída/alterada em 2017 [ NOVIDADE para 2017 ]
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Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):(X) Contas de Governo
Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações

TI.BALANCO_EXERCICIOSIM SIMInteiroBEXE_Codigo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1".Cód. do balanço 101)
NÃO SIMCaractere(14,2)DBPA_ValAtivCircuCxaEquiCxa REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor do ativo circulante/ caixa e equivalentes de caixa

02)

NÃO SIMCaractere(14,2)DBPA_ValAtivCircuCredCurtPrazo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor do ativo circulante/ créditos em curto prazo03)
NÃO SIMCaractere(14,2)DBPA_ValAtivCircuInvApCurPrazo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor do ativo circulante/ investimentos e aplicações temporárias em curto prazo

04)

NÃO SIMCaractere(14,2)DBPA_ValAtivCircuEstoques REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor do ativo circulante/ estoques05)
NÃO SIMCaractere(14,2)DBPA_ValAtivCircuVPDAntecip REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor do ativo circulante/ VPD pagas antecipadamente

06)

NÃO SIMCaractere(14,2)DBPA_ValAtivNCircuCredLgPrazo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor do ativo não circulante/ créditos em longo prazo
07)

NÃO SIMCaractere(14,2)DBPA_ValAtivNCircuInvTpLgPrazo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor do ativo não circulante/ investimentos temporários em longo prazo
08)

NÃO SIMCaractere(14,2)DBPA_ValAtivNCircuEstoques REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor do ativo não circulante/ estoques09)
NÃO SIMCaractere(14,2)DBPA_ValAtivNCircuVPDAntecip REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor do ativo não circulante/ VPD pagas antecipadamente

10)

NÃO SIMCaractere(14,2)DBPA_ValAtivNCircuInvestimento REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor do ativo não circulante/ investimentos11)
NÃO SIMCaractere(14,2)DBPA_ValAtivNCircuImobilizado REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor do ativo não circulante/ imobilizado12)
NÃO SIMCaractere(14,2)DBPA_ValAtivNCircuIntangivel REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor do ativo não circulante/ intangível13)
NÃO SIMCaractere(14,2)DBPA_ValTotalAtivo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor total do ativo14)

DEM_BAL_PATRIMONIAL_CTACOMPENSEsta tabela deverá conter as contas de compensação do balanço patrimonial consolidado.
Obs.: envio obrigatório para as Prefeituras.

... incluída/alterada em 2017 [ NOVIDADE para 2017 ]
Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):
(X) Contas de Governo

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
TI.BALANCO_EXERCICIOSIM SIMInteiroBEXE_Codigo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido Cód. do balanço 101)
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com "1".
NÃO SIMCaractere(14,2)DBPCC_ValAtoPotAtvGCRecebida REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor dos atos potenciais ativos/ garantias e contragarantias recebidas

02)

NÃO SIMCaractere(14,2)DBPCC_ValAtoPotAtvDirCOtrInstr REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor dos atos potenciais ativos/ direitos conveniados e outros instrumentos congêneres

03)

NÃO SIMCaractere(14,2)DBPCC_ValAtoPotAtvDirContrat REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor dos atos potenciais ativos/ direitos contratuais04)
NÃO SIMCaractere(14,2)DBPCC_ValAtoPotAtvOutrosAtos REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor dos atos potenciais ativos/ outros atos potenciais do ativo

05)

NÃO SIMCaractere(14,2)DBPCC_ValAtoPotPasGCConced REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor dos atos potenciais passivos/ garantias e contragarantias concedidas
06)

NÃO SIMCaractere(14,2)DBPCC_ValAtoPotPasObgCOtrInst REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor dos atos potenciais passivos/ obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres

07)

NÃO SIMCaractere(14,2)DBPCC_ValAtoPotPasObgContrat REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor dos atos potenciais passivos/ obrigações contratuais
08)

NÃO SIMCaractere(14,2)DBPCC_ValAtoPotPasOutrosAtos REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor dos atos potenciais passivos/ outros atos potenciais do passivo
09)

DEM_BAL_PATRIMONIAL_DETSUPDEFEsta tabela deverá conter os detalhamentos do superávit/déficit financeiro por fonte de recurso do balanço patrimonial consolidado.
Obs.: envio obrigatório para as Prefeituras.

... incluída/alterada em 2017 [ NOVIDADE para 2017 ]
Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):(X) Contas de Governo

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
TI.BALANCO_EXERCICIOSIM SIMInteiroBEXE_Codigo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1".Cód. do balanço 101)
TI.DESTINACAO_RECURSO_GRUPOSIM SIMCaractere(1)DRGRP_Codigo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...3|'6', '9'".Cód. do grupo da destinação de recurso 1...3|6, 902)
TI.DESTINACAO_RECURSO_ESPECIFICSIM SIMCaractere(2)DRESP_Codigo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "00...04|'12', '14', '15', '16', '17', '18', '19', '21', '22', '23', '24', '25', '26', '27', '29', '30', '41', '42', '43', '50', '51', '52', '53', '54', '80', '81', '82', '90', '91', '92', '93', '94'".

Cód. da especificação da destinação de recurso 00...04|12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 41, 42, 43, 50, 51, 52, 53, 54, 80, 81, 82, 90, 91, 92, 93, 94

03)

NÃO SIMCaractere(14,2)DBPDSD_SaldoFonte Informar um valor negativo, no caso de déficit financeiro.Saldo do superávit ou déficit financeiro por fonte de recursos
04)
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DEM_BAL_PATRIMONIAL_PASSFINPEREsta tabela deverá conter os passivos financeiros e permanentes do balanço patrimonial consolidado.Obs.: envio obrigatório para as Prefeituras.
... incluída/alterada em 2017 [ NOVIDADE para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):
(X) Contas de Governo

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
TI.BALANCO_EXERCICIOSIM SIMInteiroBEXE_Codigo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1".Cód. do balanço 101)

NÃO SIMCaractere(14,2)DBPPFP_ValPassivoFinanceiro REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor do ativo financeiro02)
NÃO SIMCaractere(14,2)DBPPFP_ValPassivoPermanente REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor do ativo permanente03)
NÃO SIMCaractere(14,2)DBPPFP_ValPassivoFinancPerman REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor total dos ativos financeiro e permanente04)

DEM_BAL_PATRIMONIAL_PASSIVOPLEsta tabela deverá conter os passivos e patrimônio líquido do balanço patrimonial consolidado.
Obs.: envio obrigatório para as Prefeituras.

... incluída/alterada em 2017 [ NOVIDADE para 2017 ]
Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):(X) Contas de Governo

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
TI.BALANCO_EXERCICIOSIM SIMInteiroBEXE_Codigo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1".Cód. do balanço 101)

NÃO SIMCaractere(14,2)DBPP_ValPasCircuTrbPrevCPrazo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor do passivo circulante/ obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar em curto prazo

02)

NÃO SIMCaractere(14,2)DBPP_ValPasCircuEmpFinCPrazo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor do passivo circulante/ empréstimos e financiamentos em curto prazo

03)

NÃO SIMCaractere(14,2)DBPP_ValPasCircuFornecCPrazo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor do passivo circulante/ fornecedores e contas a pagar em curto prazo
04)

NÃO SIMCaractere(14,2)DBPP_ValPasCircuObgFisCPrazo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor do passivo circulante/ obrigações fiscais em curto prazo
05)

NÃO SIMCaractere(14,2)DBPP_ValPasCircuObgOutrosEntes REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor do passivo circulante/ obrigações de repartições a outros entes
06)

NÃO SIMCaractere(14,2)DBPP_ValPasCircuProvisCPrazo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor do passivo circulante/ provisões em curto prazo07)
NÃO SIMCaractere(14,2)DBPP_ValPasCircuDemObgCPrazo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor do passivo circulante/ demais obrigações em 08)
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curto prazo
NÃO SIMCaractere(14,2)DBPP_ValPasNCircuTrbPrevLPrazo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor do passivo não circulante/ obrigações trabalhistas, previdenciárias eassistenciais a pagar em longo prazo

09)

NÃO SIMCaractere(14,2)DBPP_ValPasNCircuEmpFinLPrazo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor do passivo não circulante/ empréstimos e financiamentos em longo prazo

10)

NÃO SIMCaractere(14,2)DBPP_ValPasNCircuFornecLPrazo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor do passivo não circulante/ fornecedores e contas a pagar em longo prazo

11)

NÃO SIMCaractere(14,2)DBPP_ValPasNCircuObgFisLPrazo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor do passivo não circulante/ obrigações fiscais em longo prazo
12)

NÃO SIMCaractere(14,2)DBPP_ValPasNCircuProvisLPrazo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor do passivo não circulante/ provisões em longo prazo
13)

NÃO SIMCaractere(14,2)DBPP_ValPasNCircuDemObgLPrazo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor do passivo não circulante/ demais obrigações em longo prazo
14)

NÃO SIMCaractere(14,2)DBPP_ValPasNCircuResultDifer REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor do passivo não circulante/ resultado diferido15)
NÃO SIMCaractere(14,2)DBPP_ValPatriLiquidCapSocial REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor do patrimônio líquido/ patrimônio social e capital social

16)

NÃO SIMCaractere(14,2)DBPP_ValPatriLiquidAdianFutCap REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor do patrimônio líquido/ adiantamento para futuro aumento de capital
17)

NÃO SIMCaractere(14,2)DBPP_ValPatriLiquidReservaCap REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor do patrimônio líquido/ reservas de capital18)
NÃO SIMCaractere(14,2)DBPP_ValPatriLiquidAjustAvalia REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor do patrimônio líquido/ ajustes de avaliação patrimonial

19)

NÃO SIMCaractere(14,2)DBPP_ValPatriLiquidReserLucros REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor do patrimônio líquido/ reservas de lucros20)
NÃO SIMCaractere(14,2)DBPP_ValPatriLiquidDemReservas REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor do patrimônio líquido/ demais reservas21)
NÃO SIMCaractere(14,2)DBPP_ValPatriLiquidResultExerc REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor do patrimônio líquido/ resultado do exercício22)
NÃO SIMCaractere(14,2)DBPP_ValPatriLiquidResAcuExAnt REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor do patrimônio líquido/ resultados acumulados de exercícios anteriores

23)
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NÃO SIMCaractere(14,2)DBPP_ValPatriLiquidAcoesCotas Informar o valor do patrimônio líquido descontando as ações/cotas em tesouraria.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.

Valor do patrimônio líquido24)

NÃO SIMCaractere(14,2)DBPP_TotalPassivo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor total do passivo e patrimônio liquido25)

DEM_BAL_PATRIMONIAL_SALDOEsta tabela deverá conter os saldos do quadro dos ativos e passivos financeiros e permanentes e do balanço patrimonial consolidado.
Obs.: envio obrigatório para as Prefeituras.

... incluída/alterada em 2017 [ NOVIDADE para 2017 ]
Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):(X) Contas de Governo

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
TI.BALANCO_EXERCICIOSIM SIMInteiroBEXE_Codigo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1".Cód. do balanço 101)

NÃO SIMCaractere(14,2)DBPS_SaldoPatrimonial Obs.: esse campo corresponde ao resultado do cálculo do valor total dos ativos financeiro e permanente MENOS o valor total dos passivos financeiro e permanente
Saldo patrimonial do quadro dos ativos e passivos financeiros e permanentes

02)

DEM_BAL_PATRIMONIAL_SUPERDEFICEsta tabela deverá conter os totais do superávit/déficit financeiro do balanço patrimonial consolidado.
Obs.: envio obrigatório para as Prefeituras.

... incluída/alterada em 2017 [ NOVIDADE para 2017 ]
Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):(X) Contas de Governo

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
TI.BALANCO_EXERCICIOSIM SIMInteiroBEXE_Codigo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1".Cód. do balanço 101)

NÃO SIMCaractere(14,2)DBPSD_TotalSuperavitDeficit Informar um valor negativo, no caso de déficit financeiro.Valor total do superávit ou déficit financeiro02)

DEM_FLUXO_CXA_DESEMBATIVFINANCEsta tabela deverá conter os desembolsos das atividades de financiamento.Obs.: envio obrigatório para as Prefeituras.
... incluída/alterada em 2017 [ NOVIDADE para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):(X) Contas de Governo
Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações

TI.BALANCO_EXERCICIOSIM SIMInteiroBEXE_Codigo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1".Cód. do balanço 101)
NÃO SIMCaractere(14,2)DFCDAF_ValAmortizRefinanc REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor da amortização/ refinanciamento da dívida02)
NÃO SIMCaractere(14,2)DFCDAF_ValOutrosDesembFinanc REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor dos outros desembolsos de financiamentos

03)

NÃO SIMCaractere(14,2)DFCDAF_TotalDesembAtivFinanc REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor total dos desembolsos das 04)
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atividades de financiamento
DEM_FLUXO_CXA_DESEMBATIVINVESTEsta tabela deverá conter os desembolsos das atividades de investimento.Obs.: envio obrigatório para as Prefeituras.

... incluída/alterada em 2017 [ NOVIDADE para 2017 ]
Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):(X) Contas de Governo

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
TI.BALANCO_EXERCICIOSIM SIMInteiroBEXE_Codigo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1".Cód. do balanço 101)

NÃO SIMCaractere(14,2)DFCDAI_ValAquisAtivoNCirculant REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor da aquisição de ativo não circulante02)
NÃO SIMCaractere(14,2)DFCDAI_ValConcessaoEmpFinanc REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor da concessão de empréstimos e financiamentos

03)

NÃO SIMCaractere(14,2)DFCDAI_ValOutrosDesembolsos REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor dos outros desembolsos de investimentos
04)

NÃO SIMCaractere(14,2)DFCDAI_TotalDesembAtivInvest REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor total dos desembolsos das atividades de investimento
05)

DEM_FLUXO_CXA_DESEMBOLSOEsta tabela deverá conter os desembolsos das atividades operacionais.Obs.: envio obrigatório para as Prefeituras.
... incluída/alterada em 2017 [ NOVIDADE para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):
(X) Contas de Governo

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
TI.BALANCO_EXERCICIOSIM SIMInteiroBEXE_Codigo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1".Cód. do balanço 101)

NÃO SIMCaractere(14,2)DFCD_ValDesembPessoalDesp REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor do desembolso com pessoal e demais despesas02)
NÃO SIMCaractere(14,2)DFCD_ValDesembJurosEncargDiv REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor do desembolso com juros e encargos da dívida03)
NÃO SIMCaractere(14,2)DFCD_ValDesembTransfConcedida REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor do desembolso com transferências concedidas04)
NÃO SIMCaractere(14,2)DFCD_ValOutrosDesembolsos REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor dos outros desembolsos operacionais05)
NÃO SIMCaractere(14,2)DFCD_TotalDesembAtivOperac REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor total dos desembolsos das atividades operacionais

06)

DEM_FLUXO_CXA_GERLIQCXAEQCXAEsta tabela deverá conter a geração líquida de caixa e equivalentes de caixa.Obs.: envio obrigatório para as Prefeituras.
... incluída/alterada em 2017 [ NOVIDADE para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):
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(X) Contas de Governo
Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações

TI.BALANCO_EXERCICIOSIM SIMInteiroBEXE_Codigo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1".Cód. do balanço 101)
NÃO SIMCaractere(14,2)DFCG_ValGerLiquidaEquivalCaixa Obs.: esse campo corresponde ao somatório dos valores dos fluxos de caixa líquido das atividades operacionais, de investimento e de financiamento.

Valor da geração líquida de caixa e equivalentes de caixa
02)

DEM_FLUXO_CXA_INGRATIVFINANCEsta tabela deverá conter os ingressos das atividades de financiamento.
Obs.: envio obrigatório para as Prefeituras.

... incluída/alterada em 2017 [ NOVIDADE para 2017 ]
Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):
(X) Contas de Governo

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
TI.BALANCO_EXERCICIOSIM SIMInteiroBEXE_Codigo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1".Cód. do balanço 101)

NÃO SIMCaractere(14,2)DFCIAF_ValOperacoesCredito REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor das operações de crédito02)
NÃO SIMCaractere(14,2)DFCIAF_ValIntegDependentes REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor da integralização do capital social de empresas dependentes

03)

NÃO SIMCaractere(14,2)DFCIAF_ValTransfCapRecebida REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor das transferências de capital recebidas04)
NÃO SIMCaractere(14,2)DFCIAF_ValOutrosIngrFinanc REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor dos outros ingressos de financiamentos05)
NÃO SIMCaractere(14,2)DFCIAF_TotalIngrAtivFinanc REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor total dos ingressos das atividades de financiamento

06)

DEM_FLUXO_CXA_INGRATIVINVESTEsta tabela deverá conter os ingressos das atividades de investimento.
Obs.: envio obrigatório para as Prefeituras.

... incluída/alterada em 2017 [ NOVIDADE para 2017 ]
Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):
(X) Contas de Governo

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
TI.BALANCO_EXERCICIOSIM SIMInteiroBEXE_Codigo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1".Cód. do balanço 101)

NÃO SIMCaractere(14,2)DFCIAI_ValAlienacaoBens REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor da alienação de bens02)
NÃO SIMCaractere(14,2)DFCIAI_ValAmortizEmpConcedido REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor da amortização de empréstimos e financiamentos concedidos

03)

NÃO SIMCaractere(14,2)DFCIAI_ValOutrosIngressos REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor dos outros ingressos de investimentos04)
NÃO SIMCaractere(14,2)DFCIAI_TotalIngressosAtvInvest REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número Valor total dos ingressos 05)

Pág.: 69(C) 2017 Secretaria de Tecnologia da Informação :: Tribunal de Contas Mato Grosso ::  aplic@tce.mt.gov.br ou (65) 3613-2940 / 7553 / 7554 / 7563 (Consultoria Técnica)



Leiaute APLIC 2017
Tribunal de Contas de Mato GrossoSecretaria de Tecnologia da InformaçãoAPLIC Pré-validação | versão 2.1.1.0

Data: 10/05/2017Hora: 13:30:45

ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.das atividades de investimento
DEM_FLUXO_CXA_INGRESSOSEsta tabela deverá conter os ingressos das atividades operacionais.Obs.: envio obrigatório para as Prefeituras.

... incluída/alterada em 2017 [ NOVIDADE para 2017 ]
Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):(X) Contas de Governo

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
TI.BALANCO_EXERCICIOSIM SIMInteiroBEXE_Codigo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1".Cód. do balanço 101)

NÃO SIMCaractere(14,2)DFCI_ValReceitaDerivOriginaria REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor das receitas derivadas e originárias02)
NÃO SIMCaractere(14,2)DFCI_ValTransfCorrRecebida REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor das transferências correntes recebidas03)
NÃO SIMCaractere(14,2)DFCI_ValOutrosIngressosOper REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor dos outros ingressos operacionais04)
NÃO SIMCaractere(14,2)DFCI_TotalIngressosAtvOper REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor total dos ingressos das atividades operacionais05)

DEM_FLUXO_CXA_LIQATIVFINANCEsta tabela deverá conter o fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento.Obs.: envio obrigatório para as Prefeituras.
... incluída/alterada em 2017 [ NOVIDADE para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):
(X) Contas de Governo

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
TI.BALANCO_EXERCICIOSIM SIMInteiroBEXE_Codigo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1".Cód. do balanço 101)

NÃO SIMCaractere(14,2)DFCLAF_ValFluxoCxaFinanciam Obs.: esse campo corresponde à diferença entre o total de ingressos e o total de desembolsos das atividades de financiamento.Obs.: no caso do total de desembolsos seja maior que o total de ingressos, informar negativo

Valor do fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento
02)

DEM_FLUXO_CXA_LIQATIVINVESTEsta tabela deverá conter o fluxo de caixa líquido das atividades de investimento.Obs.: envio obrigatório para as Prefeituras.
... incluída/alterada em 2017 [ NOVIDADE para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):
(X) Contas de Governo

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
TI.BALANCO_EXERCICIOSIM SIMInteiroBEXE_Codigo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1".Cód. do balanço 101)

NÃO SIMCaractere(14,2)DFCLAI_ValFluxoCxaLiqInvest Obs.: esse campo corresponde à diferença entre o total de ingressos e o total de desembolsos das atividades de investimento.
Valor do fluxo de caixa líquido das atividades de investimento

02)
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Obs.: no caso do total de desembolsos seja maior que o total de ingressos, informar negativo.
DEM_FLUXO_CXA_LIQATIVOPEREsta tabela deverá conter o fluxo de caixa líquido das atividades operacionais.Obs.: envio obrigatório para as Prefeituras.

... incluída/alterada em 2017 [ NOVIDADE para 2017 ]
Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):(X) Contas de Governo

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
TI.BALANCO_EXERCICIOSIM SIMInteiroBEXE_Codigo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1".Cód. do balanço 101)

NÃO SIMCaractere(14,2)DFCL_ValFluxoCxaLiqOperacional Obs.: esse campo corresponde à diferença entre o total de ingressos e o total de desembolsos das atividades operacionais.Obs.: no caso do total de desembolsos seja maior que o total de ingressos, informar negativo.

Valor do fluxo de caixa líquido das atividades operacionais
02)

DEM_FLUXO_CXA_SALDOCXAEQCXAEsta tabela deverá conter os saldos de caixa e equivalentes de caixa.Obs.: envio obrigatório para as Prefeituras.
... incluída/alterada em 2017 [ NOVIDADE para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):(X) Contas de Governo
Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações

TI.BALANCO_EXERCICIOSIM SIMInteiroBEXE_Codigo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1".Cód. do balanço 101)
NÃO SIMCaractere(14,2)DFCS_ValCxaEquivCxaInicial Informar um valor negativo, no caso de natureza de saldo invertida.Valor do caixa e equivalentes de caixa inicial02)
NÃO SIMCaractere(14,2)DFCS_ValCxaEquivCxaFinal Informar um valor negativo, no caso de natureza de saldo invertida.Valor do caixa e equivalentes de caixa final03)

DEM_VP_AUMENTATIVASEsta tabela deverá conter as variações patrimoniais aumentativas.Obs.: envio obrigatório para as Prefeituras.
... incluída/alterada em 2017 [ NOVIDADE para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):(X) Contas de Governo
Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações

TI.BALANCO_EXERCICIOSIM SIMInteiroBEXE_Codigo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1".Cód. do balanço 101)
NÃO SIMCaractere(14,2)DVPA_ValImpostos REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor dos impostos, taxas e contribuições de melhoria02)
NÃO SIMCaractere(14,2)DVPA_ValContribuicoes REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor das contribuições03)
NÃO SIMCaractere(14,2)DVPA_ValExploraVendasDireitos REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor da exploração e venda de bens, serviços e direitos

04)
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NÃO SIMCaractere(14,2)DVPA_ValVariacoesAumenFinanc REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor das variações patrimoniais aumentativas financeiras
05)

NÃO SIMCaractere(14,2)DVPA_ValTransfDelegaRecebidas REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor das transferências e delegações recebidas06)
NÃO SIMCaractere(14,2)DVPA_ValValorAtvDesincPassivo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor da valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos

07)

NÃO SIMCaractere(14,2)DVPA_ValOtrVariacoesPatrAument REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor das outras variações patrimoniais aumentativas08)
NÃO SIMCaractere(14,2)DVPA_TotalVPAumentativas REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Total das variações patrimoniais aumentativas09)

DEM_VP_DIMINUTIVASEsta tabela deverá conter as variações patrimoniais diminutivas.
Obs.: envio obrigatório para as Prefeituras.

... incluída/alterada em 2017 [ NOVIDADE para 2017 ]
Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):(X) Contas de Governo

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
TI.BALANCO_EXERCICIOSIM SIMInteiroBEXE_Codigo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1".Cód. do balanço 101)

NÃO SIMCaractere(14,2)DVPD_ValDimPessoalEncargos REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor da variação patrimonial diminutiva de pessoal e encargos
02)

NÃO SIMCaractere(14,2)DVPD_ValPrevAssistenciais REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor dos benefícios previdenciários e assistenciais
03)

NÃO SIMCaractere(14,2)DVPD_ValServicosCapitalFixo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor do uso de bens, serviços e consumo de capital fixo
04)

NÃO SIMCaractere(14,2)DVPD_ValDimVariacoesFinanceira REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor das variações patrimoniais diminutivas financeiras
05)

NÃO SIMCaractere(14,2)DVPD_ValTransfConcedidas REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor das transferências e delegações concedidas06)
NÃO SIMCaractere(14,2)DVPD_ValDesvalAtvIncorpPassivo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor da desvalorização e perdas de ativos e incorporação de passivos

07)

NÃO SIMCaractere(14,2)DVPD_ValTributarias REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor das variações patrimoniais diminutivas tributárias
08)

NÃO SIMCaractere(14,2)DVPD_ValMercadoVendServicos REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor do custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados

09)
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NÃO SIMCaractere(14,2)DVPD_ValOtrVariacoesPatrDiminu REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor das outras variações patrimoniais diminutivas10)
NÃO SIMCaractere(14,2)DVPD_TotalVPDiminutivas REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Total das variações patrimoniais diminutivas11)

DEM_VP_RESULTADO_PATRIMONIALEsta tabela deverá conter o resultado patrimonial do período.
Obs.: envio obrigatório para as Prefeituras.

... incluída/alterada em 2017 [ NOVIDADE para 2017 ]
Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):
(X) Contas de Governo

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
TI.BALANCO_EXERCICIOSIM SIMInteiroBEXE_Codigo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1".Cód. do balanço 101)

NÃO SIMCaractere(14,2)DVPRP_ValResultadoPatrPeriodo Informar um valor negativo, no caso o resultado patrimonial seja deficitário.Valor do resultado patrimonial do período02)

DEPRECIACAO_BENS_IMOVEISEsta tabela deverá conter as depreciações de bens imóveis.
... incluída/alterada em 2015        [ sem alteração para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):
(X) Inicial(X) Mensal

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
SIM SIMCaractere(10)DPIMOV_Data REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter uma DATA válida; a DATA será validada segundo o critério "COMPETÊNCIA DA CARGA" (ver regra d).

Data da depreciação01)

SIM SIMCaractere(16)DPIMOV_NumPortaria REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um valor no formato "99999999999/AAAA" (NRO/ANO); o ANO será validado segundo o critério "<= EXERCÍCIO" (ver regra d).
Núm. da portaria da depreciação "99999999999/AAAA" (NRO/ANO)02)

NÃO SIMCaractere(10)DPIMOV_DataPortaria REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter uma DATA válida; a DATA será validada segundo o critério "<= DATA ATUAL" (ver regra d).
Data da portaria03)

PESSOALNÃO SIMCaractere(10)PESS_Matricula (ver regra do campo na tabela origem)Núm. da matrícula do ordenador de despesa que autorizou o lançamento contábil

04)

NÃO SIMCaractere(10)DPIMOV_DataAutorizacao REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter uma DATA válida; a DATA será validada segundo o critério "<= EXERCÍCIO" (ver regra d).
Data da autorização do lançamento contábil05)

NÃO NÃOCaractere(23)DPIMOV_NomeArqPDF Informar o nome do arquivo PDF contendo o texto da portaria da depreciação dos bens.REGRA 1: A formatação do nome do arquivo PDF deverá estar de acordo com a regra "DPIMOV_AAAAMM_99999.PDF".

Nome do arquivo PDF06)

DEPRECIACAO_BENS_MOVEISEsta tabela deverá conter as depreciações de bens móveis.
... incluída/alterada em 2015        [ sem alteração para 2017 ]
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Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):(X) Mensal
Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações

SIM SIMCaractere(10)DPMOV_Data REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter uma DATA válida; a DATA será validada segundo o critério "COMPETÊNCIA DA CARGA" (ver regra d).
Data da depreciação01)

SIM SIMCaractere(16)DPMOV_NumPortaria REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um valor no formato "99999999999/AAAA" (NRO/ANO); o ANO será validado segundo o critério "<= EXERCÍCIO" (ver regra d).
Núm. da portaria da depreciação "99999999999/AAAA" (NRO/ANO)02)

NÃO SIMCaractere(10)DPMOV_DataPortaria REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter uma DATA válida; a DATA será validada segundo o critério "<= DATA ATUAL" (ver regra d).
Data da portaria03)

PESSOALNÃO SIMCaractere(10)PESS_Matricula (ver regra do campo na tabela origem)Núm. da matrícula do ordenador de despesa que autorizou o lançamento contábil

04)

NÃO SIMCaractere(10)DPMOV_DataAutorizacao REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter uma DATA válida; a DATA será validada segundo o critério "<= EXERCÍCIO" (ver regra d).
Data da autorização do lançamento contábil05)

NÃO NÃOCaractere(22)DPMOV_NomeArqPDF Informar o nome do arquivo PDF contendo o texto da portaria da depreciação dos bens.REGRA 1: A formatação do nome do arquivo PDF deverá estar de acordo com a regra "DPMOV_AAAAMM_99999.PDF".

Nome do arquivo PDF06)

DESCONTO_FOLHA_PAGAMENTOEsta tabela deverá conter os totais de descontos, benefícios e gratificações da folha de pagamento.Obs.1: os Consórcios Públicos, as Associações e as Previdências que não possuírem despesas com pessoal estão dispensados do pedido de liberação de envio desta tabela, assim será considerado que 
não existe folha de pagamento nestes fiscalizados.Obs.2: caso exista despesa nestas dotações e não exista folha de pagamento, deverá ser enviada uma solicitação de liberação de tabela ao TCE-MT.

... incluída/alterada em 2017 [ NOVIDADE para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):(X) Mensal
Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações

FOLHA_PAGAMENTOSIM SIMCaractere(2)ORG_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. do órgão01)
FOLHA_PAGAMENTOSIM SIMCaractere(3)UNOR_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. da unidade orçamentária02)
FOLHA_PAGAMENTOSIM SIMCaractere(4)FPGTO_AnoReferencia (ver regra do campo na tabela origem)Ano da folha de pagamento03)
FOLHA_PAGAMENTOSIM SIMCaractere(2)FPGTO_MesReferencia (ver regra do campo na tabela origem)Mês da folha de pagamento04)
FOLHA_PAGAMENTOSIM SIMInteiroFPGTO_NumFolhaPagto (ver regra do campo na tabela origem)Núm. sequencial05)
TI.TIPO_DESC_BENEF_GRATIFSIM SIMInteiroTDBG_Codigo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Cód. do tipo do desconto/ gratificação06)

NÃO CONDCaractere(50)TDBG_Outro REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "TDBG_Codigo" for "'98', '99'".
Outro tipo de desconto/ gratificação07)

NÃO SIMCaractere(14,2)DFPGTO_Valor REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número Valor total08)
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ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.
DESCONTO_LIQUIDADOEsta tabela deverá conter os totais individualizados dos descontos liquidados.Obs.: o pagamento deverá ser enviado na tabela DESCONTO_LIQUIDADO_PAGO no momento da liquidação, mesmo que o pagamento seja realizado posteriormente.

... incluída/alterada em 2017 [ NOVIDADE para 2017 ]
Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):(X) Mensal

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
LIQUIDACAO_EMPENHOSIM SIMCaractere(2)ORG_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. do órgão01)
LIQUIDACAO_EMPENHOSIM SIMCaractere(3)UNOR_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. da unidade orçamentária02)
LIQUIDACAO_EMPENHOSIM SIMCaractere(11)EMP_Numero (ver regra do campo na tabela origem)Núm. do empenho03)
LIQUIDACAO_EMPENHOSIM SIMCaractere(11)LIQ_Numero (ver regra do campo na tabela origem)Núm. da liquidação04)
TI.TIPO_DESC_BENEF_GRATIFSIM SIMInteiroTDBG_Codigo Obs.: utilizar apenas os códigos relativos a descontos.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.

Cód. do tipo do desconto05)

TI.ORIGEM_DESCONTO_FOLHA_PAGTOSIM SIMCaractere(1)DLIQ_OrigemDesconto REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...5".Origem do desconto 1...506)
NÃO CONDCaractere(255)TDBG_Outro REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "TDBG_Codigo" for "'98', '99'".

Outro tipo de desconto07)

NÃO SIMCaractere(14,2)DLIQ_Valor REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor total08)

DESCONTO_LIQUIDADO_PAGOEsta tabela deverá conter os totais de descontos pagos. ... incluída/alterada em 2017 [ NOVIDADE para 2017 ]
Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):(X) Mensal

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
DESCONTO_LIQUIDADOSIM SIMCaractere(2)ORG_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. do órgão01)
DESCONTO_LIQUIDADOSIM SIMCaractere(3)UNOR_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. da unidade orçamentária02)
DESCONTO_LIQUIDADOSIM SIMCaractere(11)EMP_Numero (ver regra do campo na tabela origem)Núm. do empenho03)
DESCONTO_LIQUIDADOSIM SIMCaractere(11)LIQ_Numero (ver regra do campo na tabela origem)Núm. da liquidação04)
DESCONTO_LIQUIDADOSIM SIMInteiroTDBG_Codigo Obs.: utilizar apenas os códigos relativos a descontos.Cód. do tipo do desconto05)
DESCONTO_LIQUIDADOSIM SIMCaractere(1)DLIQ_OrigemDesconto (ver regra do campo na tabela origem)Origem do desconto06)

SIM SIMInteiroDLP_NumSequencial REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um número POSITIVO quando obrigatório.Núm. sequencial do desconto liquidado pago07)
NÃO SIMCaractere(10)DLP_Data REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter uma DATA válida; a DATA será validada segundo o critério "COMPETÊNCIA DA CARGA" (ver regra d).

Data do pagamento08)

NÃO SIMCaractere(4)DLP_ExercicioReferencia REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um MÊS ou ANO válido; o MÊS ou ANO será validado segundo o critério "<= EXERCÍCIO" (ver regra d).
Exercício de referência "9999" (NRO)09)
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NÃO SIMCaractere(2)DLP_MesReferencia REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "01...12".Mês de referência "99" (NRO)10)
TI.TIPO_DOC_DESC_LIQ_PAGONÃO SIMCaractere(1)DLP_TipoDocumento REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...5".Tipo do documento 1...511)
CONTA_BANCARIANÃO CONDCaractere(3)BCO_Codigo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "DLP_TipoDocumento" for "'1', '2', '4', '5'".

Cód. do banco12)

CONTA_BANCARIANÃO CONDCaractere(10)AGN_Codigo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "DLP_TipoDocumento" for "'1', '2', '4', '5'".
Cód. da agência13)

CONTA_BANCARIANÃO CONDCaractere(16)CCBCO_Numero REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "DLP_TipoDocumento" for "'1', '2', '4', '5'".
Núm. da conta corrente14)

CONTA_BANCARIANÃO CONDCaractere(1)CCBCO_Tipo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...4", quando o conteúdo do campo "DLP_TipoDocumento" for "'1', '2', '4', '5'".
Tipo da conta corrente 1...415)

NÃO SIMCaractere(14,2)DLP_Valor REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor pago16)

DESCONTO_RECIBO_PAGTOEsta tabela deverá conter os descontos, benefícios e gratificações de um recibo de pagamento de servidor não presente na folha de pagamento.
... incluída/alterada em 2017 [ NOVIDADE para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):(X) Mensal
Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações

RECIBO_PAGTOSIM SIMCaractere(2)ORG_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. do órgão01)
RECIBO_PAGTOSIM SIMCaractere(3)UNOR_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. da unidade orçamentária02)
RECIBO_PAGTOSIM SIMCaractere(11)EMP_Numero (ver regra do campo na tabela origem)Núm. do empenho03)
RECIBO_PAGTOSIM SIMCaractere(11)LIQ_Numero (ver regra do campo na tabela origem)Núm. da liquidação04)
TI.TIPO_DESC_BENEF_GRATIFSIM SIMInteiroTDBG_Codigo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Cód. do tipo do desconto, benefício ou gratificação05)
RECIBO_PAGTOSIM SIMCaractere(10)RCPGTO_Numero (ver regra do campo na tabela origem)Núm. do recibo06)
TI.TIPO_DESC_BENEF_GRATIFNÃO CONDCaractere(50)TDBG_Outro REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "TDBG_Codigo" for "'98', '99'".

Outro tipo de desconto, benefício ou gratificação07)

NÃO SIMCaractere(14,2)DRCPGTO_Valor REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor do desconto, benefício ou gratificação08)

DESCONTO_RECIBO_PAGTO_EVENTUALEsta tabela deverá conter os descontos, benefícios e gratificações de um recibo de pagamento eventual de serviço. ... incluída/alterada em 2017 [ NOVIDADE para 2017 ]
Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):(X) Mensal

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
RECIBO_PAGTO_EVENTUALSIM SIMCaractere(20)CG_Identificacao (ver regra do campo na tabela origem)CPF/CNPJ do credor01)
RECIBO_PAGTO_EVENTUALSIM SIMCaractere(10)RPGPS_Numero (ver regra do campo na tabela origem)Núm. do recibo de 02)
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pagamento
TI.TIPO_DESC_BENEF_GRATIFSIM SIMInteiroTDBG_Codigo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Cód. do tipo do desconto, benefício ou gratificação03)

NÃO CONDCaractere(50)TDBG_Outro REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "TDBG_Codigo" for "'98', '99'".
Outro tipo de desconto, benefício ou gratificação04)

NÃO SIMCaractere(14,2)DRPGPS_Valor REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor total05)

DEVOLUCAO_ADIANTAMENTOEsta tabela deverá conter as devoluções dos adiantamentos realizados a servidores.Obs.: na devolução deverá ser enviado os registros relacionados às anulações, liquidações e pagamentos de empenho, etc.
... incluída/alterada em 2008        [ sem alteração para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):(X) Mensal
Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações

ADIANTAMENTOSIM SIMCaractere(16)SOLIC_NumProcesso (ver regra do campo na tabela origem)Núm. da solicitação01)
ADIANTAMENTOSIM SIMCaractere(10)PESS_Matricula (ver regra do campo na tabela origem)Núm. da matrícula do servidor02)
ADIANTAMENTOSIM SIMCaractere(1)ADTO_Tipo (ver regra do campo na tabela origem)Tipo do adiantamento03)

NÃO SIMCaractere(10)DVADTO_Data REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter uma DATA válida; a DATA será validada segundo o critério "COMPETÊNCIA DA CARGA" (ver regra d).
Data da devolução04)

TI.TIPO_DOC_DEVOL_ADIANTAMENTONÃO SIMCaractere(1)DVADTO_TipoDocumento Obs.: só deverá ocorrer o recibo da tesouraria se não houver rede bancária no município.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...4".

Tipo do documento 1...405)

NÃO SIMCaractere(10)DVADTO_NumDocumento Núm. do documento06)
NÃO SIMCaractere(14,2)DVADTO_Valor REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor devolvido07)

DIARIAEsta tabela deverá conter as diárias.Obs.1: enviar quando na tabela PAGAMENTO_EMPENHO, houver o elemento de despesa "14".
Obs.2: as diárias obrigatoriamente deverão ocorrer por meio de uma solicitação.

... incluída/alterada em 2010        [ sem alteração para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):
(X) Mensal

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
SOLICITACAOSIM SIMCaractere(16)SOLIC_NumProcesso (ver regra do campo na tabela origem)Núm. da solicitação01)
PESSOAL ou CADASTRO_GERALSIM SIMCaractere(20)DIAR_IdentificBeneficiado (ver regra do campo na tabela origem)Beneficiado02)

NÃO SIMInteiroDIAR_IdentificTipo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...2".Tipo do beneficiado "1" para servidor"2" para não servidor03)
NÃO SIMCaractere(50)DIAR_CidadeOrigem Origem04)
NÃO SIMCaractere(10)DIAR_DataSaida REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter uma DATA válida; a DATA será validada segundo o critério "<= DATA ATUAL" (ver regra d).

Data da saída05)
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NÃO SIMCaractere(50)DIAR_Destino Destino06)
NÃO SIMCaractere(10)DIAR_DataRetorno REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um valor MAIOR ou IGUAL ao conteúdo do campo "DIAR_DataSaida".

Data do retorno07)

NÃO SIMCaractere(10)DIAR_DataLiquidacao REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter uma DATA válida; a DATA será validada segundo o critério "<= DATA ATUAL" (ver regra d).
Data da liquidação da diária08)

NÃO SIMCaractere(120)DIAR_Objetivo Objetivo09)
NÃO SIMCaractere(4,1)DIAR_QtdeDiaria Obs.: o campo aceita valor fracionário que poderá ser utilizado para informar meia diária, por exemplo.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um número POSITIVO quando obrigatório.

Quantidade de diárias "999.9" (NRO)10)

NÃO SIMCaractere(14,2)DIAR_Valor Obs.: quando for enviado um pagamento referente a empenho realizado no elemento "14" (ELDE_Codigo), tanto para servidor como não-servidor, o valor informado deverá ser igual ao campo PGTO_Valor da tabela PAGAMENTO_EMPENHO.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um número POSITIVO quando obrigatório.

Valor total das diárias11)

CARGO_FUNCAO_PESSOAL_DIARIANÃO CONDCaractere(7)CFPESS_Codigo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "DIAR_IdentificTipo" for "'1'". REGRA 2: O conteúdo do campo deverá estar de acordo com o Classificação Brasileira de Ocupações (CBO); deverá ser "1" ou "2" ou formatado como "9999.99"'.

Cód. do cargo/função pessoal "1" ou "2" ou formatado como "9999.99" (NRO)12)

CARGO_FUNCAO_PESSOAL_DIARIANÃO CONDCaractere(10)CFPESSUG_Codigo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "DIAR_IdentificTipo" for "'1'".Cód. do cargo13)
CARGO_FUNCAO_PESSOAL_DIARIANÃO CONDCaractere(2)CFPESSD_NaturezaDiaria REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "00...06|'51', '52', '53', '54', '55', '56'", quando o conteúdo do campo "DIAR_IdentificTipo" for "'1'".

Natureza da diária 00...06|51, 52, 53, 54, 55, 5614)

CARGO_FUNCAO_PESSOAL_DIARIANÃO CONDCaractere(1)CFPESSD_TipoDiaria REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "'1', '3', '4', '6'", quando o conteúdo do campo "DIAR_IdentificTipo" for "'1'".
Tipo da diária 1, 3, 4, 615)

CARGO_FUNCAO_PESSOAL_DIARIANÃO CONDCaractere(10)CFPESSD_DataDocumentoDiaria REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "DIAR_IdentificTipo" for "'1'".Data do documento da diária16)
EMPENHONÃO SIMCaractere(2)ORG_Codigo Informar o empenho da diária.Cód. do órgão17)
EMPENHONÃO SIMCaractere(3)UNOR_Codigo Informar o empenho da diária.Cód. da unidade orçamentária18)
EMPENHONÃO SIMCaractere(11)EMP_Numero Informar o empenho da diária.Núm. do empenho19)

DISPOSICAO_PESSOALEsta tabela deverá conter os servidores do fiscalizado cedidos a outras Unidades Gestoras. ... incluída/alterada em 2008        [ sem alteração para 2017 ]
Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):(X) Mensal

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
PESSOALSIM SIMCaractere(10)PESS_Matricula (ver regra do campo na tabela origem)Núm. da matrícula do 01)
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servidor
SIM SIMCaractere(10)DPESS_Data REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter uma DATA válida; a DATA será validada segundo o critério "<= DATA ATUAL" (ver regra d).

Data da disponibilidade02)

NÃO SIMCaractere(35)DPESS_CargoFuncao Cargo/função a ser exercida03)
NÃO SIMCaractere(1)DPESS_OutraUG REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...2".Tipo da disposição "1" para disposição em outra Unidade Gestora"2" para disposição em outro local

04)

NÃO SIMCaractere(1)DPESS_Onus Obs.: caso o conteúdo do campo seja "S" entende-se que o ônus é para o próprio fiscalizado; caso seja "N" para o local onde o servidor estará a disposição.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "'S', 'N'".

Disposição com ônus para o fiscalizado? "S" para sim"N" para não05)

TI.UGNÃO CONDCaractere(7)DPESS_EntDisposicao REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "DPESS_OutraUG" for "'1'".Cód. da Unidade Gestora do destino06)
NÃO CONDCaractere(50)DPESS_Local REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "DPESS_OutraUG" for "'2'".Local do destino07)

DIVIDA_PUBLICAEsta tabela deverá conter as dívidas públicas/fundadas e ARO. ... incluída/alterada em 2009        [ sem alteração para 2017 ]
Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):(X) Inicial
(X) Mensal

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
SIM SIMInteiroDVPB_NumSequencial REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um número POSITIVO quando obrigatório.Núm. sequencial da dívida pública01)

TI.TIPO_DIVIDA_PUBLICANÃO SIMInteiroTDVPB_Codigo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "6...17|'1', '2', '3', '99'".Cód. do tipo da dívida pública 6...17|1, 2, 3, 9902)
NÃO SIMCaractere(10)DVPB_Data REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter uma DATA válida; a DATA será validada segundo o critério "<= EXERCÍCIO" (ver regra d).

Data da inscrição ou liberação03)

NÃO SIMCaractere(10)DVPB_DataPrimeiraParcela REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um valor MAIOR ou IGUAL ao conteúdo do campo "DVPB_Data".Data da primeira parcela04)
NÃO SIMInteiroDVPB_QtdeParcela REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um número POSITIVO quando obrigatório.Quantidade de parcelas05)

TI.TIPO_MOEDANÃO SIMCaractere(1)TMO_Codigo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...2|'9'".Cód. do tipo da moeda 1...2|906)
NÃO SIMCaractere(14,2)DVPB_ValorContratado REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor contratado07)
NÃO SIMCaractere(14,2)DVPB_ValorParcela REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor da parcela08)
NÃO CONDCaractere(14,2)DVPB_ValorAutorizadoLei REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "TDVPB_Codigo" for "'1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', '10', '12', '13', '14', '15', '16', '17', '99'". 

Valor autorizado por lei09)
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REGRA 2: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.
NÃO CONDCaractere(20)DVPB_NumDocumento REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "TDVPB_Codigo" for "'1', '6', '7', '8', '9', '10', '11', '12'".

Núm. do termo de confissão10)

NÃO CONDInteiroDVPB_SeqInscricao REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "TDVPB_Codigo" for "'11'". REGRA 2: O conteúdo do campo deverá conter um número POSITIVO quando obrigatório.

Núm. sequencial da inscrição do precatório11)

NÃO NÃOCaractere(1)DVPB_ContratoTitulo Informar quando a dívida pública estiver vinculado a um contrato ou título.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...2".

Contrato ou título "1" para contrato"2" para título da dívida pública ou letra do Tesouro

12)

CONTRATONÃO CONDInteiroCONT_Tipo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...28", quando o conteúdo do campo "DVPB_ContratoTitulo" for "'1'".
Tipo do contrato 1...2813)

CONTRATONÃO CONDCaractere(16)CONT_Numero REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "DVPB_ContratoTitulo" for "'1'". REGRA 2: O conteúdo do campo deverá conter um valor no formato "99999999999/AAAA" (NRO/ANO); o ANO será validado segundo o critério "<= EXERCÍCIO" (ver regra d).

Núm. do contrato "99999999999/AAAA" (NRO/ANO)14)

CONTRATONÃO CONDCaractere(16)CONT_NumAditivo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "DVPB_ContratoTitulo" for "'1'". REGRA 2: O conteúdo do campo deverá conter um valor no formato "99999999999/AAAA" (NRO/ANO); o ANO será validado segundo o critério "<= EXERCÍCIO" (ver regra d).

Núm. do aditivo do contrato "99999999999/AAAA" (NRO/ANO)15)

TITULONÃO CONDInteiroTIT_NumInicial REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "DVPB_ContratoTitulo" for "'2'".
Núm. inicial do título16)

TI.BANCONÃO CONDCaractere(3)BCO_Codigo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "TDVPB_Codigo" for "'1', '8', '9'".
Cód. do banco17)

CADASTRO_GERALNÃO CONDCaractere(20)CG_Identificacao REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "TDVPB_Codigo" for "'2', '16', '17', '11'". REGRA 2: O conteúdo do campo deverá conter um número de CPF ("999.999.999-99") ou CNPJ ("99.999.999/9999-99") válido.

CPF/CNPJ da empresa/ beneficiado18)

LEINÃO CONDCaractere(10)LEI_Numero REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "TDVPB_Codigo" for "'1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', '10', '12', '13', '14', '15', '16', '17', '99'". REGRA 2: O conteúdo do campo deverá conter um valor no formato "99999/AAAA" (NRO/ANO); o ANO será validado segundo o critério "<= EXERCÍCIO" (ver regra d).

Núm. da lei da autorização "99999/AAAA" (NRO/ANO)19)

NÃO CONDCaractere(50)TDVPB_Outro REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido Outro tipo de dívida pública20)
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quando o conteúdo do campo "TDVPB_Codigo" for "'99'".
DIVIDA_PUBLICA_SALDOEsta tabela deverá conter os saldos de todas as dívidas públicas inscritas em exercícios anteriores ao atual e que possuírem saldo.Obs.: na carga inicial deverá ser enviado um registro para cada dívida informada na tabela DIVIDA_PUBLICA.

... incluída/alterada em 2009        [ sem alteração para 2017 ]
Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):(X) Inicial

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
DIVIDA_PUBLICASIM SIMInteiroDVPB_NumSequencial (ver regra do campo na tabela origem)Núm. sequencial da dívida pública01)

NÃO SIMInteiroDVPBS_QtdeParcelasRestantes REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um número POSITIVO quando obrigatório.Quantidade de parcelas restantes02)
NÃO SIMCaractere(14,2)DVPBS_Saldo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Saldo03)

DOCUMENTO_DIVERSOEsta tabela deverá conter os documentos acessórios e outros que forem necessários aos procedimentos de auditoria.
Obs.1: os arquivos deverão ser encaminhados em formato PDF/RTF.Obs.2: a resolução dos arquivos PDFs deverá estar conforme a orientação no site do TCE-MT.

... incluída/alterada em 2015        [ sem alteração para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):
(X) Peças de planejamento(X) Inicial
(X) Mensal(X) Benefícios Previdenciários
(X) Concursos Públicos(X) Processos Licitatórios
(X) Contas de Governo(X) Especial do PPA
(X) Especial da LDO(X) Especial da LOA
(X) Decretos Legislativos

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
SIM SIMCaractere(4)DD_Exercicio REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um MÊS ou ANO válido; o MÊS ou ANO será validado segundo o critério ">= EXERCÍCIO" (ver regra d).

Exercício da aplicação/ execução do documento "9999" (NRO)01)

SIM SIMInteiroDD_MesCompetencia Informar:a) de "1" a "12" para as cargas mensaisb) "20" para a carga das contas de governoc) "21" para a carga especial do PPAd) "22" para a carga especial da LDOe) "23" para a carga especial da LOAf) "24" para a carga dos decretos legislativosREGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...12|'20', '21', '22', '23', '24'". REGRA 2: O conteúdo do campo deverá conter um valor 

Mês de competência "99" (NRO)02)
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de bimestre (de "1" a "6"), de quadrimestre (de "1" a "3") ou de semestre (de "1" a "2") válido quando o conteúdo do campo "TDD_Codigo" for "'107', '108', '109', '124'" (anexos da LRF e audiências públicas). REGRA 3: O conteúdo do campo deverá conter um MÊS ou ANO válido; o MÊS ou ANO será validado segundo o critério "CARGA ESPECIAL" (ver regra d).
SIM SIMCaractere(16)DD_Numero REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um valor no formato "99999999999/AAAA" (NRO/ANO); o ANO será validado segundo o critério "= EXERCÍCIO" (ver regra d).

Núm. do documento "99999999999/AAAA" (NRO/ANO)03)

TI.TIPO_DOCUMENTO_DIVERSONÃO SIMInteiroTDD_Codigo Obs.: verificar as regras na tabela TI.TIPO_DOCUMENTO_DIVERSO.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...130".

Cód. do tipo do documento 1...13004)

NÃO CONDInteiroDD_TipoPeriodo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...2", quando o conteúdo do campo "TDD_Codigo" for "'108', '109', '124'".
Tipo do período "1" para quadrimestral"2" para semestral05)

NÃO SIMCaractere(19)DD_NomeArqPDF Informar o nome do arquivo PDF contendo o texto do documento conforme o conteúdo do campo TDD_Codigo.REGRA 1: A formatação do nome do arquivo PDF deverá estar de acordo com a regra "DD_AAAAMM_99999.PDF".

Nome do arquivo PDF06)

DOCUMENTO_DIVERSO_PUBLICACAOEsta tabela deverá conter as publicações e/ou divulgações dos documentos acessórios enviados na tabela DOCUMENTO_DIVERSO.
... incluída/alterada em 2015        [ sem alteração para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):
(X) Mensal

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
DOCUMENTO_DIVERSOSIM SIMCaractere(4)DD_Exercicio (ver regra do campo na tabela origem)Exercício da competência01)
DOCUMENTO_DIVERSOSIM SIMInteiroDD_MesCompetencia (ver regra do campo na tabela origem)Mês de competência02)
DOCUMENTO_DIVERSOSIM SIMCaractere(16)DD_Numero (ver regra do campo na tabela origem)Núm. do documento03)
TI.LOCAL_PUBLICACAOSIM SIMInteiroLCPUBL_Codigo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...7".Cód. do local de publicação 1...704)
TI.TIPO_PUBLICACAO_DOCUMENTONÃO SIMInteiroDDP_TipoPublicacao REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...5".Tipo da publicação 1...505)

NÃO SIMCaractere(10)DDP_DataPublicacao REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter uma DATA válida; a DATA será validada segundo o critério "<= DATA ATUAL" (ver regra d).
Data06)

NÃO SIMCaractere(255)DDP_LocalPublicacao Local07)
NÃO CONDCaractere(10)DDP_NumDiario REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "DDP_TipoPublicacao" for "'1', '2', '3', '4'".

Núm. do diário/jornal08)

NÃO CONDInteiroDDP_Pagina REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "DDP_TipoPublicacao" for "'1', '2', '3', '4'".
Núm. da página no diário/jornal09)

NÃO CONDCaractere(20)DDP_NomeArqPDF Informar o nome do arquivo PDF contendo o texto do comprovante da publicação quando o TDD_Codigo for Nome do arquivo PDF10)
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"107", "108" ou "109" (tabela DOCUMENTO_DIVERSO).REGRA 1: A formatação do nome do arquivo PDF deverá estar de acordo com a regra "DDP_AAAAMM_99999.PDF".
DOTACAOEsta tabela deverá conter as dotações/previsões de despesas.Obs.1: deverão ser informadas as dotações exclusivas do fiscalizado. 
Obs.2: conforme a resolução de consulta TCE-MT nº 15/2010, caso a LOA tenha sido aprovada detalhando até a modalidade de aplicação, é obrigatório enviar as dotações detalhadas, no mínimo, até o nível de elemento de despesa.
Obs.3: em casos de remanejamento de um elemento de despesa, na mesma dotação orçamentária, deverá ser enviada a tabela ALTERACAO_LOA, ficando dispensado o envio do decreto de abertura do crédito adicional suplementar.

... incluída/alterada em 2015        [ sem alteração para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):(X) Peças de planejamento
(X) Mensal

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
UNIDADE_ORCAMENTARIASIM SIMCaractere(2)ORG_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. do órgão01)
UNIDADE_ORCAMENTARIASIM SIMCaractere(3)UNOR_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. da unidade orçamentária02)
TI.FUNCAOSIM SIMCaractere(2)FN_Codigo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "01...28|'77', '99'".Cód. da função 01...28|77, 9903)
TI.SUBFUNCAOSIM SIMCaractere(3)SFN_Codigo Cód. da subfunção04)
PROJETO_ATIVIDADESIM SIMCaractere(4)PRG_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. do programa05)
PROJETO_ATIVIDADESIM SIMCaractere(5)PRAT_Numero (ver regra do campo na tabela origem)Núm. do projeto/ atividade06)
TI.ESPECIFICACAO_DESPESASIM SIMCaractere(1)CTEC_Codigo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...4|'9'".Cód. da categoria econômica 1...4|907)
TI.ESPECIFICACAO_DESPESASIM SIMCaractere(1)NDESP_Codigo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...6|'9'".Cód. do grupo da natureza de despesa 1...6|908)
TI.ESPECIFICACAO_DESPESASIM SIMCaractere(2)MDAP_Codigo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "'20', '22', '30', '40', '42', '50', '60', '67', '70', '71', '72', '73', '74', '75', '76', '80', '90', '91', '93', '94''95', '96', '99'".

Cód. da modalidade de aplicação 20, 22, 30, 40, 42, 50, 60, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 80, 90, 91, 93, 9495, 96, 99

09)

TI.ESPECIFICACAO_DESPESASIM SIMCaractere(2)ELDE_Codigo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "01...99".Cód. do elemento de despesa 01...9910)
TI.SUBELEMENTO_DESPESASIM SIMCaractere(2)SELDE_Codigo informar "00" (zero) caso o conteúdo do campo DOT_NivelDetalhamento for "1" ou "2".REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "00...99".

Cód. do subelemento de despesa 00...9911)

TI.DESTINACAO_RECURSO_IDUSOSIM SIMCaractere(1)DRIDS_Codigo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "0...6".Cód. do id. de uso da destinação de recurso 0...612)
TI.DESTINACAO_RECURSO_GRUPOSIM SIMCaractere(1)DRGRP_Codigo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "'1', '3', '9'".Cód. do grupo da destinação de recurso 1, 3, 913)
TI.DESTINACAO_RECURSO_ESPECIFICSIM SIMCaractere(2)DRESP_Codigo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "00...04|'12', '14', '15', '16', '17', '18', '19', '21', '22', '23', '24', '25', '26', '27', '29', '30', '41', '42', '43', '50', '51', '52', '53', '54', '80', '81', '82', '90', '91', '92', '93', '94'".

Cód. da especificação da destinação de recurso 00...04|12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 41, 42, 43, 50, 51, 52, 

14)
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53, 54, 80, 81, 82, 90, 91, 92, 93, 94
TI.DESTINACAO_RECURSOSIM SIMCaractere(6)DESTREC_Codigo Informar "000000" (zero) caso o orçamento não tenho sido detalhado neste nível.Cód. da destinação de recurso15)

NÃO CONDCaractere(60)DESTREC_Outro REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "DESTREC_Codigo" for "'999999'".
Outra destinação de recurso16)

NÃO SIMCaractere(2)DOT_MesCriacao Informar "00" (zero) para as Peças de Planejamento e de "01" a "12" para as cargas mensais.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "00...12". REGRA 2: O conteúdo do campo deverá conter um MÊS ou ANO válido; o MÊS ou ANO será validado segundo o critério "<= MÊS" (ver regra d).

Mês da criação "99" (NRO)17)

TI.NIVEL_DETALHAMENTO_DOTACAONÃO SIMInteiroDOT_NivelDetalhamento Obs.: as dotações devem possuir o mesmo nível de detalhamento para todos os registros da tabela.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...3".

Nível de detalhamento 1...318)

NÃO SIMCaractere(14,2)DOT_ValorOrcado REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter "0.00" (zero) para as dotações referentes aos créditos especiais e extraordinários e diferente de "0.00" (zero) para os demais casos.

Valor orçado19)

NÃO SIMCaractere(51)DOT_CodigoResumido REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter a concatenação dos campos chaves da tabela "DOTACAO" até "DESTREC_Codigo". Favor observar a ORDEM dos campos. REGRA 2: O conteúdo do campo deverá conter um valor no formato "99.999.99.999.9999.99999.9.9.99.99.99.9.9.99.999999".

Cód. resumido da dotação20)

EMPENHOEsta tabela deverá conter os empenhos.Obs.1: as despesas deverão ser enviadas com detalhamento do elemento ou subelemento de despesa, conforme as contas contábeis analíticas da TI.ELENCO_CONTAS_TCEMT; caso não seja realizado o 
detalhamento no envio do empenho, deverá ser enviado no momento da liquidação. Obs.2: é obrigatório enviar a tabela EMPENHO_SUBFUNCAO quando o campo SFN_Codigo for "366" ou "367".

... incluída/alterada em 2015        [ sem alteração para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):
(X) Mensal

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
DOTACAO ou UNIDADE_ORCAMENTARIASIM SIMCaractere(2)ORG_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. do órgão01)
DOTACAO ou UNIDADE_ORCAMENTARIASIM SIMCaractere(3)UNOR_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. da unidade orçamentária02)

SIM SIMCaractere(11)EMP_Numero REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um valor no formato "999999/AAAA" (NRO/ANO); o ANO será validado segundo o critério "= EXERCÍCIO" (ver regra d).
Núm. do empenho "999999/AAAA" (NRO/ANO)03)

DOTACAONÃO SIMCaractere(2)FN_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. da função04)
DOTACAONÃO SIMCaractere(3)SFN_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. da subfunção05)
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DOTACAONÃO SIMCaractere(4)PRG_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. do programa06)
DOTACAONÃO SIMCaractere(5)PRAT_Numero (ver regra do campo na tabela origem)Núm. do projeto/ atividade07)
DOTACAONÃO SIMCaractere(1)CTEC_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. da categoria econômica08)
DOTACAONÃO SIMCaractere(1)NDESP_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. do grupo da natureza de despesa09)
DOTACAONÃO SIMCaractere(2)MDAP_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. da modalidade de aplicação10)
DOTACAONÃO SIMCaractere(2)ELDE_Codigo Informar:a) "51" quando a obra incluir serviços de engenharia;b) "30", "36" ou "39" para pequenos reparos, obedecendo a melhor classificação da despesa em questão.

Cód. do elemento de despesa11)

DOTACAONÃO SIMCaractere(2)SELDE_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. do subelemento de despesa12)
DOTACAONÃO SIMCaractere(1)DRIDS_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. do id. de uso da destinação de recurso13)
DOTACAONÃO SIMCaractere(1)DRGRP_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. do grupo da destinação de recurso14)
DOTACAONÃO SIMCaractere(2)DRESP_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. da especificação da destinação de recurso15)
DOTACAONÃO SIMCaractere(6)DESTREC_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. da destinação de recurso16)
CADASTRO_GERALNÃO SIMCaractere(20)CG_Identificacao Informar o CNPJ do próprio fiscalizado quando for empenho relativo à folha de pagamento.Identificação do credor17)

NÃO SIMCaractere(10)EMP_Data REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter uma DATA válida; a DATA será validada segundo o critério "COMPETÊNCIA DA CARGA" (ver regra d).
Data do empenho18)

NÃO SIMCaractere(255)EMP_Descricao Descrição19)
NÃO SIMCaractere(1)EMP_Tipo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...3".Tipo "1" para estimativo"2" para global"3" para ordinário

20)

NÃO SIMCaractere(14,2)EMP_Valor REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um número POSITIVO quando obrigatório.Valor empenho21)
TI.TIPO_BENEF_ASSISTENCIA_SOCIALNÃO CONDCaractere(1)EMP_BenefAssistenciaSocial REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...3", quando o conteúdo do campo "FN_Codigo" for "'08'".

Tipo benefício da Assistência Social 1...322)

TI.TIPO_INSTRUMENTO_CONTRATONÃO SIMInteiroEMP_InstrumentoContrato REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...6".Instrumento do contrato 1...623)
TI.TIPO_SERVICO_ENGENHARIANÃO CONDInteiroEMP_TipoServicoEngenharia Obs.: caso a conteúdo do campo seja "1", "2" ou "3" será obrigatório enviar a tabela EMPENHO_OBRA_PROJETO.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando: a) o "ELDE_Codigo" for "51", independentemente do conteúdo de "SELDE_Codigo"; b) o "ELDE_Codigo" for "36" e o "SELDE_Codigo" for "'06', '22'"; c) o "ELDE_Codigo" for "39" e "SELDE_Codigo" for "'05', '16', '21'". O conteúdo "4" só poderá ser informado quando: a) 

Tipo do serviço de engenharia 1...424)
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"ELDE_Codigo" for "36" e o "SELDE_Codigo" for "22"; b) o "ELDE_Codigo" for "39" e o "SELDE_Codigo" for "16".
TI.TIPO_DESPESA_RPPSNÃO CONDInteiroEMP_TipoDespesaRPPS Obs.: apenas as Previdências deverão informar o conteúdo deste campo.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...10".

Tipo da despesa RPPS 1...1025)

TI.FUNDAMENTO_COMPRA_DIRETANÃO SIMInteiroEMP_FundamentoCompraDireta Informar "1" caso não seja uma compra direta.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...31|'40', '41', '42', '43', '44', '45', '46', '47', '48', '49', '50'".

Fundamentação para compra direta 1...31|40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50
26)

NÃO CONDCaractere(1)EMP_CompraDiretaProcesso Obs.1: caso o empenho seja referente a uma compra direta e o processo licitatório tenha sido formalizado nos termos do art. 26 da lei nº 8.666/93, encaminhar, na carga dos Processos Licitatórios, o registro da dispensa ou da inexigibilidade da licitação.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "'S', 'N'", quando o conteúdo do campo "EMP_FundamentoCompraDireta" for "'3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', '10', '11', '12', '13', '14', '15', '16', '17', '18', '19', '20', '21', '22', '23', '30', '31', '40', '41', '42', '43', '44', '45', '46', '47', '48', '49', '50'".

É compra direta? "S" para sim"N" para não27)

PROCESSO_LICITATORIONÃO NÃOCaractere(16)PLIC_Numero (ver regra do campo na tabela origem)Núm. do processo licitatório28)
PROCESSO_LICITATORIONÃO NÃOCaractere(2)MLIC_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. da modalidade da licitação29)
CONCURSONÃO NÃOCaractere(16)CONC_Numero Informar este campo quando o empenho for referente a um concurso.Núm. do concurso30)
CONCURSONÃO NÃOInteiroCONC_Tipo Informar este campo quando o empenho for referente a um concurso.Tipo do concurso31)
CONVENIONÃO NÃOCaractere(16)CONV_Numero Informar este campo quando o empenho for referente a um convênio.Núm. do convênio32)
CONVENIONÃO NÃOCaractere(16)CONV_NumAditivo Informar este campo quando o empenho for referente a um convênio.Núm. do aditivo do convênio33)

EMPENHO_OBRA_PROJETOEsta tabela deverá conter os empenhos relacionados as obras e projetos do sistema GEOOBRAS. ... incluída/alterada em 2010        [ sem alteração para 2017 ]
Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):(X) Mensal

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
EMPENHOSIM SIMCaractere(2)ORG_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. do órgão01)
EMPENHOSIM SIMCaractere(3)UNOR_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. da unidade orçamentária02)
EMPENHOSIM SIMCaractere(11)EMP_Numero (ver regra do campo na tabela origem)Núm. do empenho03)

SIM SIMInteiroEMPOP_Tipo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...2".Tipo "1" para obra"2" para projeto04)
SIM SIMCaractere(20)EMPOP_Codigo Informar somente os números sem preencher com "0" (zero) à esquerda, ex.: "12337".Cód. da obra/projeto cadastrado no GEOOBRAS05)
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Obs1: o código da obra ou projeto informado deverá existir no sistema GEOOBRAS.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter apenas caracteres numéricos ("0" a "9").
EMPENHO_SUBFUNCAOEsta tabela deverá conter as despesas empenhadas nas subfunções "366" e "367" (campo SFN_Codigo).

... incluída/alterada em 2008        [ sem alteração para 2017 ]
Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):
(X) Mensal

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
EMPENHOSIM SIMCaractere(2)ORG_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. do órgão01)
EMPENHOSIM SIMCaractere(3)UNOR_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. da unidade orçamentária02)
EMPENHOSIM SIMCaractere(11)EMP_Numero (ver regra do campo na tabela origem)Núm. do empenho03)
TI.TIPO_EMPENHO_SUBFUNCAOSIM SIMCaractere(1)EMPS_Tipo Informar:a) "1" ou "2" quando o conteúdo do campo SFN_Codigo (tabela EMPENHO) for "366";b) "1", "2" ou "3" quando o conteúdo do campo SFN_Codigo (tabela EMPENHO) for "367".REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...3".

Cód. da subfunção 1...304)

NÃO SIMCaractere(14,2)EMPS_Valor REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor05)

EXECUCAO_DIV_ATIVA_NAO_TRIBUTEsta tabela deverá conter a execução da dívida ativa não tributária por especificação de receita e por contribuinte. ... incluída/alterada em 2010        [ sem alteração para 2017 ]
Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):
(X) Inicial(X) Mensal

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
INSCRICAO_DIV_ATIVA_NAO_TRIBUTSIM SIMCaractere(20)CG_Identificacao (ver regra do campo na tabela origem)CPF/CNPJ do devedor01)
INSCRICAO_DIV_ATIVA_NAO_TRIBUTSIM SIMCaractere(16)ESPRC_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. da especificação da receita02)
INSCRICAO_DIV_ATIVA_NAO_TRIBUTSIM SIMCaractere(4)IDVATN_AnoInscricao (ver regra do campo na tabela origem)Ano da inscrição03)
INSCRICAO_DIV_ATIVA_NAO_TRIBUTSIM SIMCaractere(4)IDVATN_AnoReferencia (ver regra do campo na tabela origem)Ano de referência04)
INSCRICAO_DIV_ATIVA_NAO_TRIBUTSIM SIMCaractere(2)IDVATN_MesInscricao (ver regra do campo na tabela origem)Mês da inscrição05)
INSCRICAO_DIV_ATIVA_NAO_TRIBUTSIM SIMInteiroIDVATN_NumSequencial (ver regra do campo na tabela origem)Núm. sequencial da dívida06)

SIM SIMCaractere(16)EDANT_NumProtocolo Informar o número do protocolo ou processo na justiça (número utilizado para pesquisa no site) quando EDANT_Situação for "1" ou informar o número do protocolo do próprio fiscalizado quando EDANT_Situação for "2".REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um valor no formato "99999999999/AAAA" (NRO/ANO); o ANO será validado segundo o critério "<= EXERCÍCIO" (ver regra d).

Núm. do protocolo "99999999999/AAAA" (NRO/ANO)07)
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NÃO SIMCaractere(10)EDANT_Data REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter uma DATA válida; a DATA será validada segundo o critério "<= DATA ATUAL" (ver regra d).
Data da execução08)

NÃO SIMCaractere(1)EDANT_Situacao REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...2".Situação "1" para judicial"2" para extrajudicial09)
NÃO SIMCaractere(14,2)EDANT_Valor REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor10)

EXECUCAO_DIV_ATIVA_TRIBUTARIAEsta tabela deverá conter a execução da dívida ativa tributária por especificação de receita e por contribuinte. ... incluída/alterada em 2008        [ sem alteração para 2017 ]
Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):(X) Inicial
(X) Mensal

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
INSCRICAO_DIV_ATIVA_TRIBUTSIM SIMCaractere(16)ESPRC_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. da especificação da receita01)
INSCRICAO_DIV_ATIVA_TRIBUTSIM SIMCaractere(4)IDVAT_AnoInscricao (ver regra do campo na tabela origem)Ano da inscrição02)
INSCRICAO_DIV_ATIVA_TRIBUTSIM SIMCaractere(4)IDVAT_AnoReferencia (ver regra do campo na tabela origem)Ano de referência03)
INSCRICAO_DIV_ATIVA_TRIBUTSIM SIMCaractere(2)IDVAT_MesInscricao (ver regra do campo na tabela origem)Mês da inscrição04)
INSCRICAO_DIV_ATIVA_TRIBUTSIM SIMCaractere(1)IDVAT_TipoInscricao (ver regra do campo na tabela origem)Tipo da inscrição05)
CADASTRO_GERALSIM SIMCaractere(20)CG_Identificacao (ver regra do campo na tabela origem)CPF/CNPJ do devedor06)

SIM SIMCaractere(16)EDAT_NumProtocolo Informar o número do protocolo ou processo na justiça (número utilizado para pesquisa no site) quando EDANT_Situação for "1" ou informar o número do protocolo do próprio fiscalizado quando EDANT_Situação for "2".REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um valor no formato "99999999999/AAAA" (NRO/ANO); o ANO será validado segundo o critério "<= EXERCÍCIO" (ver regra d).

Núm. do protocolo "99999999999/AAAA" (NRO/ANO)07)

NÃO SIMCaractere(10)EDAT_Data REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter uma DATA válida; a DATA será validada segundo o critério "<= DATA ATUAL" (ver regra d).
Data da execução08)

NÃO SIMCaractere(1)EDAT_Situacao REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...2".Situação "1" para judicial"2" para extrajudicial09)
NÃO SIMCaractere(14,2)EDAT_Valor REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor10)

FOLHA_PAGAMENTOEsta tabela deverá conter as folhas de pagamento dos servidores ativos, inativos e pensionistas.
Obs.1: deverão ser enviados também os registros das tabelas DESCONTO_FOLHA_PAGAMENTO, PESSOAL_FOLHA_PAGAMENTO e PESSOAL_DESCONTO_FOLHA_PAGAMENTO.Obs.2: os Consórcios Públicos, as Associações e as Previdências que não possuírem despesas com pessoal ficarão dispensados do pedido de liberação do envio desta tabela, assim será considerado que 
não existe folha de pagamento nestes fiscalizados.Obs.3: caso exista despesa nestas dotações e não exista folha de pagamento, deverá ser enviada uma solicitação de liberação de tabela ao TCE-MT.

... incluída/alterada em 2008        [ sem alteração para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):(X) Mensal
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Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
UNIDADE_ORCAMENTARIASIM SIMCaractere(2)ORG_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. do órgão01)
UNIDADE_ORCAMENTARIASIM SIMCaractere(3)UNOR_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. da unidade orçamentária02)

SIM SIMCaractere(4)FPGTO_AnoReferencia REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um MÊS ou ANO válido; o MÊS ou ANO será validado segundo o critério "= EXERCÍCIO" (ver regra d).
Ano de referência "9999" (NRO)03)

SIM SIMCaractere(2)FPGTO_MesReferencia REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "01...12". REGRA 2: O conteúdo do campo deverá conter um MÊS ou ANO válido; o MÊS ou ANO será validado segundo o critério "<= MÊS" (ver regra d).

Mês de referência "99" (NRO)04)

SIM SIMInteiroFPGTO_NumFolhaPagto Informar mesmo que seja única (valor 1).Obs.: deverá ser usado caso exista mais de uma folha de pagamento no ano e mês de referência, como folhas suplementares, 13º salário, etc.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um número POSITIVO quando obrigatório.

Núm. sequencial05)

NÃO SIMCaractere(120)FPGTO_Descricao Descrição06)
NÃO SIMInteiroFPGTO_QtdeFuncionario REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um número POSITIVO quando obrigatório.Quantidade de funcionários07)
NÃO SIMCaractere(14,2)FPGTO_ValorBase Informar o valor base (subsídio, salário, vencimento, etc.), desconsiderando os benefícios, descontos e gratificações.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.

Valor base08)

NÃO SIMCaractere(14,2)FPGTO_ValorBeneficios Informar a soma dos benefícios (TI.TIPO_DESC_BENEF_GRATIF, coluna TDBG_TIPO igual a "B").REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.

Valor dos benefícios09)

NÃO SIMCaractere(14,2)FPGTO_ValorDescontos Informar a soma dos benefícios (TI.TIPO_DESC_BENEF_GRATIF, coluna TDBG_TIPO igual a "D").REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.

Valor dos descontos10)

NÃO SIMCaractere(14,2)FPGTO_ValorGratificacoes Informar a soma dos benefícios (TI.TIPO_DESC_BENEF_GRATIF, coluna TDBG_TIPO igual a "G").REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.

Valor das gratificações11)

NÃO SIMCaractere(14,2)FPGTO_ValorLiquido REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um valor igual ao valor do cálculo: valor base + valor dos benefícios + valor das gratificações - valor dos descontos.
Valor líquido12)

FOLHA_PAGAMENTO_INSSEsta tabela deverá conter as remessas dos dados do FGTS/INSS pelo sistema SEFIP e o protocolo de envio pelo site da Conectividade Social. ... incluída/alterada em 2013        [ sem alteração para 2017 ]
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Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):(X) Mensal
Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações

SIM SIMInteiroFPINSS_MesCompetencia Informar o mês de competência de "1" a "12" ou "13" para o 13º salário.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...13".

Mês de competência 1...1301)

SIM SIMInteiroFPINSS_NumSequencial Informar mesmo que seja único (valor 1).Obs.: deverá ser usado caso exista mais de um envio ou retificação no mesmo mês de competência.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um número POSITIVO quando obrigatório.

Núm. sequencial da folha02)

NÃO SIMInteiroFPINSS_TipoEnvio REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...2".Tipo de envio "1" para envio"2" para retificação de envio
03)

NÃO SIMCaractere(23)FPNSS_Protocolo_NomeArqPDF Informar o nome do arquivo PDF contendo o texto do documento "Protocolo de envio de arquivos" gerado pelo site Conectividade Social.REGRA 1: A formatação do nome do arquivo PDF deverá estar de acordo com a regra "FPNSS_AAAAMM_99999.PDF".

Nome do arquivo PDF do protocolo de envio de arquivos
04)

NÃO SIMCaractere(23)FPINSS_Declaracao_NomeArqPDF Informar o nome do arquivo PDF contendo o texto do documento "Comprovante de Declaração à Previdência" gerado pelo SEFIP.REGRA 1: A formatação do nome do arquivo PDF deverá estar de acordo com a regra "FPINSS_AAAAMM_99999.PDF".

Nome do arquivo PDF do comprovante de declaração à previdência
05)

NÃO SIMCaractere(23)FPINSS_Trabalhador_NomeArqPDF Informar o nome do arquivo PDF contendo o texto do documento "Relação de Trabalhadores" gerado pelo SEFIP.REGRA 1: A formatação do nome do arquivo PDF deverá estar de acordo com a regra "FPINSS_AAAAMM_99999.PDF".

Nome do arquivo PDF da relação de trabalhadores06)

FOLHA_PAGAMENTO_RESUMOEsta tabela deverá conter os resumos das folhas de pagamento.
... incluída/alterada em 2017 [ NOVIDADE para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):
(X) Mensal

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
TI.DETALHE_FOLHA_PAGAMENTOSIM SIMInteiroDFP_Codigo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...11".Cód. do detalhe da folha de pagamento 1...1101)

SIM SIMCaractere(2)FPGTORES_MesCompetencia REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "01...12". REGRA 2: O conteúdo do campo deverá conter um MÊS ou ANO válido; o MÊS ou ANO será validado segundo o critério "= MÊS" (ver regra d).

Mês de competência "99" (NRO)02)

NÃO SIMCaractere(14,2)FPGTORES_Valor REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor03)
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FORNECEDOR_SANCAOEsta tabela deverá conter as sanções aplicadas aos fornecedores, tanto no processo licitatório, quanto na execução dos contratos.Obs.: para o recebimento dos registros das sanções, o processo licitatório ou o contrato já devem ter sido enviados anteriormente.
... incluída/alterada em 2013        [ sem alteração para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):
(X) Mensal

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
SIM SIMCaractere(16)SANC_Numero REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um valor no formato "99999999999/AAAA" (NRO/ANO); o ANO será validado segundo o critério "= EXERCÍCIO" (ver regra d).

Núm. da sanção "99999999999/AAAA" (NRO/ANO)01)

TI.TIPO_DOCUMENTO_DIVERSONÃO CONDInteiroTDD_Codigo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "42...43", quando o conteúdo do campo "SANC_Origem" for "'1', '2', '3'".
Cód. do tipo do documento 42...4302)

CADASTRO_GERALNÃO SIMCaractere(20)CG_Identificacao (ver regra do campo na tabela origem)Identificação do fornecedor03)
TI.TIPO_SANCAONÃO SIMInteiroTSANC_Codigo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...8".Cód. do tipo da sanção 1...804)
TI.TIPO_ORIGEM_SANCAONÃO SIMCaractere(1)SANC_Origem REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...4".Origem da aplicação da sanção 1...405)

NÃO CONDCaractere(10)SANC_DataInicio REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "SANC_Origem" for "'1', '2', '7', '8'".
Data do início06)

NÃO CONDCaractere(10)SANC_DataFim REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "SANC_Origem" for "'1', '2', '7', '8'".
Data do término07)

PROCESSO_LICITATORIONÃO CONDCaractere(16)PLIC_Numero REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "SANC_Origem" for "'3'". REGRA 2: O conteúdo do campo deverá conter um valor no formato "99999999999/AAAA" (NRO/ANO); o ANO será validado segundo o critério "<= EXERCÍCIO" (ver regra d).

Núm. do processo licitatório "99999999999/AAAA" (NRO/ANO)08)

PROCESSO_LICITATORIONÃO CONDCaractere(2)MLIC_Codigo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "01...10|'12', '13', '14', '15', '17', '19', '20', '21', '22', '23', '24', '25', '26', '27', '28', '29', '30', '31', '32'", quando o conteúdo do campo "SANC_Origem" for "'3'".

Cód. da modalidade da licitação 01...10|12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32

09)

CONTRATONÃO CONDInteiroCONT_Tipo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...26", quando o conteúdo do campo "SANC_Origem" for "'1', '2'".
Tipo do contrato 1...2610)

CONTRATONÃO CONDCaractere(16)CONT_Numero REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "SANC_Origem" for "'1', '2'". REGRA 2: O conteúdo do campo deverá conter um valor no formato "99999999999/AAAA" (NRO/ANO); o ANO será validado segundo o critério "<= EXERCÍCIO" (ver regra d).

Núm. do contrato "99999999999/AAAA" (NRO/ANO)11)

CONTRATONÃO CONDCaractere(16)CONT_NumAditivo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "SANC_Origem" for "'1', '2'". REGRA 2: O conteúdo do campo deverá conter um valor no formato "99999999999/AAAA" (NRO/ANO); o ANO será validado segundo o critério "<= EXERCÍCIO" (ver regra d).

Núm. do aditivo do contrato "99999999999/AAAA" (NRO/ANO)12)
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NÃO SIMCaractere(21)SANC_NomeArqPDF Informar o nome do arquivo PDF contendo o texto do sanção.REGRA 1: A formatação do nome do arquivo PDF deverá estar de acordo com a regra "SANC_AAAAMM_99999.PDF".

Nome do arquivo PDF13)

INICIATIVA_PROJETO_ATIVIDADEEsta tabela deverá conter as iniciativas relacionadas ao projetos/atividades.
... incluída/alterada em 2014        [ sem alteração para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):
(X) Peças de planejamento(X) Mensal

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
PLANO_ESTRATEGICO_INICIATIVASIM SIMCaractere(4)INIC_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. da iniciativa01)
PLANO_ESTRATEGICO_INICIATIVASIM SIMCaractere(4)OBJ_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. do objetivo02)
PROJETO_ATIVIDADESIM SIMCaractere(5)PRAT_Numero (ver regra do campo na tabela origem)Núm. do projeto/ atividade03)
PROJETO_ATIVIDADESIM SIMCaractere(4)PRG_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. do programa04)

INSCRICAO_DIV_ATIVA_NAO_TRIBUTEsta tabela deverá conter as inscrições da dívida ativa não tributária por exercício e por especificação de receita, com a identificação do credor. ... incluída/alterada em 2010        [ sem alteração para 2017 ]
Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):
(X) Inicial(X) Mensal

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
CADASTRO_GERALSIM SIMCaractere(20)CG_Identificacao (ver regra do campo na tabela origem)CPF/CNPJ do devedor01)
TI.ESPECIFICACAO_RECEITASIM SIMCaractere(16)ESPRC_Codigo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um valor no formato "9.9.9.9.99.99.99" (código de especificação da receita).

Cód. da especificação da receita "9.9.9.9.99.99.99" (NRO)02)

SIM SIMCaractere(4)IDVATN_AnoInscricao REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um MÊS ou ANO válido; o MÊS ou ANO será validado segundo o critério "<= EXERCÍCIO" (ver regra d).
Ano da inscrição "9999" (NRO)03)

SIM SIMCaractere(4)IDVATN_AnoReferencia REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um MÊS ou ANO válido; o MÊS ou ANO será validado segundo o critério "<= EXERCÍCIO" (ver regra d).
Ano de referência "9999" (NRO)04)

SIM SIMCaractere(2)IDVATN_MesInscricao REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "01...12".Mês da inscrição 01...1205)
SIM SIMInteiroIDVATN_NumSequencial Informar mesmo que seja única (valor 1).Obs.: deverá ser usado caso exista mais de uma dívida ativa inscrita no mesmo ano e mês.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um número POSITIVO quando obrigatório.

Núm. sequencial da dívida06)

NÃO NÃOCaractere(100)IDVATN_Descricao Descrição resumida do crédito inscrito em dívida ativa
07)

NÃO CONDCaractere(14)IDVATN_NumProcessoTCE Informar o número do processo/protocolo, caso a anulação seja oriunda da condenação do TCE-MT.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido 
Núm. do processo TCE-MT "999999999/AAAA" (NRO/ANO)08)
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quando o conteúdo do campo "ESPRC_Codigo" for "'1.9.2.1.06.51.00', '1.9.3.2.99.51.01'". REGRA 2: O conteúdo do campo deverá conter um valor no formato "999999999/AAAA" (NRO/ANO); o ANO será validado segundo o critério "<= EXERCÍCIO" (ver regra d).
NÃO SIMCaractere(14,2)IDVATN_Valor REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor inscrito09)

INSCRICAO_DIV_ATIVA_TRIBUTEsta tabela deverá conter as inscrições da dívida ativa tributária por exercício e especificação de receita.
... incluída/alterada em 2008        [ sem alteração para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):
(X) Inicial(X) Mensal

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
TI.ESPECIFICACAO_RECEITASIM SIMCaractere(16)ESPRC_Codigo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um valor no formato "9.9.9.9.99.99.99" (código de especificação da receita).

Cód. da especificação da receita "9.9.9.9.99.99.99" (NRO)01)

SIM SIMCaractere(4)IDVAT_AnoInscricao REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um MÊS ou ANO válido; o MÊS ou ANO será validado segundo o critério "<= EXERCÍCIO" (ver regra d).
Ano da inscrição "9999" (NRO)02)

SIM SIMCaractere(4)IDVAT_AnoReferencia REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um MÊS ou ANO válido; o MÊS ou ANO será validado segundo o critério "<= EXERCÍCIO" (ver regra d).
Ano de referência "9999" (NRO)03)

SIM SIMCaractere(2)IDVAT_MesInscricao REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "01...12".Mês da inscrição 01...1204)
TI.TIPO_INSCRICAO_DIVIDA_ATIVASIM SIMCaractere(1)IDVAT_TipoInscricao REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...4".Tipo da inscrição 1...405)

NÃO SIMCaractere(14,2)IDVAT_Valor REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor inscrito06)

INSCRICAO_RESTO_PAGAREsta tabela deverá conter as inscrições dos restos a pagar por empenho.
... incluída/alterada em 2016        [ sem alteração para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):
(X) Inicial(X) Mensal

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
EMPENHOSIM SIMCaractere(2)ORG_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. do órgão01)
EMPENHOSIM SIMCaractere(3)UNOR_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. da unidade orçamentária02)
EMPENHOSIM SIMCaractere(11)EMP_Numero (ver regra do campo na tabela origem)Núm. do empenho03)

SIM SIMCaractere(1)IRP_Tipo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...2".Tipo da inscrição "1" para não processado"2" para processado04)
CADASTRO_GERALNÃO SIMCaractere(20)CG_Identificacao (ver regra do campo na tabela origem)Identificação do credor05)
TI.FUNCAONÃO SIMCaractere(2)FN_Codigo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "01...28|'77', '99'".Cód. da função 01...28|77, 9906)
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TI.SUBFUNCAONÃO SIMCaractere(3)SFN_Codigo Cód. da subfunção07)
TI.CATEGORIA_ECONOMICANÃO SIMCaractere(1)CTEC_Codigo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...4|'9'".Cód. da categoria econômica 1...4|908)
TI.NATUREZA_DESPESANÃO SIMCaractere(1)NDESP_Codigo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...6|'9'".Cód. do grupo da natureza de despesa 1...6|909)
TI.MODALIDADE_APLICACAONÃO SIMCaractere(2)MDAP_Codigo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "'20', '22', '30', '40', '42', '50', '60', '67', '70', '71', '72', '73', '74', '75', '76', '80', '90', '91', '93', '94''95', '96', '99'".

Cód. da modalidade de aplicação 20, 22, 30, 40, 42, 50, 60, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 80, 90, 91, 93, 9495, 96, 99

10)

TI.ELEMENTO_DESPESANÃO SIMCaractere(2)ELDE_Codigo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "01...99".Cód. do elemento de despesa 01...9911)
TI.DESTINACAO_RECURSO_IDUSONÃO SIMCaractere(1)DRIDS_Codigo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "0...6".Cód. do id. de uso da destinação de recurso 0...612)
TI.DESTINACAO_RECURSO_GRUPONÃO SIMCaractere(1)DRGRP_Codigo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "'1', '3', '9'".Cód. do grupo da destinação de recurso 1, 3, 913)
TI.DESTINACAO_RECURSO_ESPECIFICNÃO SIMCaractere(2)DRESP_Codigo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "00...04|'12', '14', '15', '16', '17', '18', '19', '21', '22', '23', '24', '25', '26', '27', '29', '30', '41', '42', '43', '50', '51', '52', '53', '54', '80', '81', '82', '90', '91', '92', '93', '94'".

Cód. da especificação da destinação de recurso 00...04|12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 41, 42, 43, 50, 51, 52, 53, 54, 80, 81, 82, 90, 91, 92, 93, 94

14)

TI.DESTINACAO_RECURSONÃO SIMCaractere(6)DESTREC_Codigo Informar "000000" (zero) se não for detalhado neste nível.Cód. da destinação de recurso15)
NÃO CONDCaractere(60)DESTREC_Outro REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "DESTREC_Codigo" for "'999999'".

Outra destinação de recurso16)

NÃO SIMCaractere(10)IRP_Data REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter uma DATA válida; a DATA será validada segundo o critério "<= DATA ATUAL" (ver regra d).
Data da inscrição17)

NÃO CONDCaractere(10)IRP_DataExigibilidade Obs.: data da liquidação da despesa.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "IRP_Tipo" for "'2'".
Data da exigibilidade18)

NÃO SIMCaractere(14,2)IRP_Valor REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor inscrito19)
NÃO NÃOCaractere(255)IRP_DescricaoEmpenho Informar quando o empenho do ano anterior ainda não tenha sido enviado.Obs.: caso já tenha sido enviado o campo deverá permanecer em branco.

Descrição do empenho do ano anterior20)

CONVENIONÃO NÃOCaractere(16)CONV_Numero Informar quando a despesa estiver vinculada a um convênio celebrado após a liquidação da despesa.Núm. do convênio21)
CONVENIONÃO NÃOCaractere(16)CONV_NumAditivo Informar quando a despesa estiver vinculada a um convênio celebrado após a liquidação da despesa.Núm. do aditivo do convênio22)

INVENTARIO_BENS_MOVEISEsta tabela deverá conter os inventários dos bens móveis.
Obs.1: é necessário o envio um arquivo PDF com a ata do inventário.Obs.2: as Prefeituras estão obrigadas a enviar pelo menos na carga de dezembro.

... incluída/alterada em 2008        [ sem alteração para 2017 ]
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Obs.3: as Câmaras Municipais, os Consórcios Públicos, as Associações e as Previdências que não possuem bens móveis estão dispensadas do envio desta tabela.
Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):(X) Mensal

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
COMISSAO_INV_BENS_MOVEISSIM SIMCaractere(16)CMINV_NumPortaria (ver regra do campo na tabela origem)Núm. da portaria da comissão01)

SIM SIMCaractere(10)INV_DataInicio REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter uma DATA válida; a DATA será validada segundo o critério "<= EXERCÍCIO" (ver regra d).
Data do início do inventário02)

NÃO SIMCaractere(10)INV_DataConclusao REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter uma DATA válida; a DATA será validada segundo o critério "COMPETÊNCIA DA CARGA" (ver regra d).
Data da conclusão do inventário03)

NÃO SIMCaractere(14,2)INV_ValTotal REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor total04)
NÃO SIMCaractere(20)INV_NomeArqPDF Informar o nome do arquivo PDF contendo o texto do inventário.REGRA 1: A formatação do nome do arquivo PDF deverá estar de acordo com a regra "INV_AAAAMM_99999.PDF".

Nome do arquivo PDF05)

ITEM_COMODATO_BENS_IMOVEISEsta tabela deverá conter os bens móveis em comodato, cedidos ou recebidos.Obs.: para os cedidos deverá ser informado seu número de registro patrimonial; para os recebidos deverá ser informada sua descrição.
... incluída/alterada em 2008        [ sem alteração para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):(X) Mensal
Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações

COMODATO_BENSSIM SIMCaractere(16)COMD_NumTermo (ver regra do campo na tabela origem)Núm. do termo01)
SIM SIMInteiroICOMD_Sequencial REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um número POSITIVO quando obrigatório.Núm. sequencial02)

BENS_IMOVEISNÃO CONDCaractere(20)IMOV_Matricula REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "ICOMD_Tipo" for "'1'".Matrícula do bem imóvel03)
NÃO CONDCaractere(120)ICOMD_Descricao REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "ICOMD_Tipo" for "'2'".Descrição do imóvel04)
NÃO SIMCaractere(120)ICOMD_Local Local05)
NÃO SIMCaractere(1)ICOMD_Tipo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...2".Tipo "1" para cedido"2" para recebido06)
NÃO SIMCaractere(14,2)ICOMD_Valor REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor07)

ITEM_COMODATO_BENS_MOVEISEsta tabela deverá conter os bens imóveis em comodato, cedidos ou recebidos.
Obs.: para os cedidos deverá ser informado seu número de matrícula; para os recebidos deverá ser informada sua descrição.

... incluída/alterada em 2010        [ sem alteração para 2017 ]
Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):(X) Mensal

Pág.: 95(C) 2017 Secretaria de Tecnologia da Informação :: Tribunal de Contas Mato Grosso ::  aplic@tce.mt.gov.br ou (65) 3613-2940 / 7553 / 7554 / 7563 (Consultoria Técnica)



Leiaute APLIC 2017
Tribunal de Contas de Mato GrossoSecretaria de Tecnologia da InformaçãoAPLIC Pré-validação | versão 2.1.1.0

Data: 10/05/2017Hora: 13:30:46

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
COMODATO_BENSSIM SIMCaractere(16)COMD_NumTermo (ver regra do campo na tabela origem)Núm. do termo01)

SIM SIMInteiroICOMD_Sequencial REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um número POSITIVO quando obrigatório.Núm. sequencial02)
BENS_MOVEISNÃO CONDCaractere(20)MOV_NumRP REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "ICOMD_Tipo" for "'1'".Núm. do registro patrimonial03)
VEICULONÃO NÃOCaractere(30)VEIC_Identificacao Informar caso seja um veículo.Identificação do veículo04)

NÃO CONDCaractere(120)ICOMD_Descricao REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "ICOMD_Tipo" for "'2'".Descrição do item05)
NÃO SIMCaractere(120)ICOMD_Local Local06)
NÃO SIMCaractere(1)ICOMD_Tipo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...2".Tipo "1" para cedido"2" para recebido07)
NÃO SIMCaractere(14,2)ICOMD_Valor REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor08)

ITEM_DEPRECIACAO_BENS_IMOVEISEsta tabela deverá conter os bens imóveis que sofreram depreciação.
... incluída/alterada em 2015        [ sem alteração para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):
(X) Mensal

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
BENS_IMOVEISSIM SIMCaractere(20)IMOV_Matricula (ver regra do campo na tabela origem)Matrícula do bem imóvel01)
DEPRECIACAO_BENS_IMOVEISSIM SIMCaractere(10)DPIMOV_Data (ver regra do campo na tabela origem)Data da depreciação02)
DEPRECIACAO_BENS_IMOVEISSIM SIMCaractere(16)DPIMOV_NumPortaria (ver regra do campo na tabela origem)Núm. da portaria da depreciação03)

NÃO SIMCaractere(14,2)IDPIMOV_Valor REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor04)

ITEM_DEPRECIACAO_BENS_MOVEISEsta tabela deverá conter os bens móveis que sofreram depreciação.
... incluída/alterada em 2015        [ sem alteração para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):
(X) Mensal

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
BENS_MOVEISSIM SIMCaractere(20)MOV_NumRP (ver regra do campo na tabela origem)Núm. do registro patrimonial01)
DEPRECIACAO_BENS_MOVEISSIM SIMCaractere(10)DPMOV_Data (ver regra do campo na tabela origem)Data da depreciação02)
DEPRECIACAO_BENS_MOVEISSIM SIMCaractere(16)DPMOV_NumPortaria (ver regra do campo na tabela origem)Núm. da portaria da depreciação03)

NÃO SIMCaractere(14,2)IDPMOV_Valor REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor04)
ITEM_FOLHA_PAGAMENTOEsta tabela deverá conter os itens da folha de pagamento.Obs.1: deverão ser enviados também os registros das tabelas DESCONTO_FOLHA_PAGAMENTO, PESSOAL_FOLHA_PAGAMENTO e PESSOAL_DESCONTO_FOLHA_PAGAMENTO. 
Obs.2: os Consórcios Públicos, as Associações e as Previdências que não possuírem despesas com pessoal ficarão dispensados do pedido de liberação do envio desta tabela, assim será considerado que não existe folha de pagamento nestes fiscalizados.

... incluída/alterada em 2008        [ sem alteração para 2017 ]
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Obs.3: caso exista despesa nestas dotações e não exista folha de pagamento, deverá ser enviada uma solicitação de liberação de tabela ao TCE-MT.
Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):(X) Mensal

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
FOLHA_PAGAMENTONÃO SIMCaractere(2)ORG_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. do órgão01)
FOLHA_PAGAMENTONÃO SIMCaractere(3)UNOR_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. da unidade orçamentária02)
FOLHA_PAGAMENTONÃO SIMCaractere(4)FPGTO_AnoReferencia (ver regra do campo na tabela origem)Ano de referência03)
FOLHA_PAGAMENTONÃO SIMCaractere(2)FPGTO_MesReferencia (ver regra do campo na tabela origem)Mês de referência04)
FOLHA_PAGAMENTONÃO SIMInteiroFPGTO_NumFolhaPagto (ver regra do campo na tabela origem)Núm. sequencial05)
EMPENHONÃO NÃOCaractere(11)EMP_Numero Informar o(s) empenho(s) que originou/originaram o pagamento da folha (um para cada registro enviado).Obs.: nos casos de benefícios previstos na lei da Previdência Municipal e pagos pelo empregador na folha de pagamento, este campo não deverá ser informado, pois trata-se de despesa extra-orçamentária, objeto de compensação ou restituição pelo empregador junto ao RPPS.

Núm. do empenho06)

NÃO SIMCaractere(14,2)IFPGTO_Valor Valor bruto07)
ITEM_LIQUIDACAO_EMPENHOEsta tabela deverá conter os itens da liquidação de empenho.
Obs.: nos casos da anulação de liquidação, os itens poderão ser estornados através do tipo de lançamento.

... incluída/alterada em 2010        [ sem alteração para 2017 ]
Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):(X) Mensal

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
LIQUIDACAO_EMPENHOSIM SIMCaractere(2)ORG_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. do órgão01)
LIQUIDACAO_EMPENHOSIM SIMCaractere(3)UNOR_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. da unidade orçamentária02)
LIQUIDACAO_EMPENHOSIM SIMCaractere(11)EMP_Numero (ver regra do campo na tabela origem)Núm. do empenho03)
LIQUIDACAO_EMPENHOSIM SIMCaractere(11)LIQ_Numero (ver regra do campo na tabela origem)Núm. da liquidação04)
TI.DESDOBRAMENTO_DESPESASIM SIMCaractere(2)ELDE_Codigo Cód. do elemento de despesa05)
TI.DESDOBRAMENTO_DESPESASIM SIMCaractere(2)SELDE_Codigo Cód. do subelemento de despesa06)
TI.DESDOBRAMENTO_DESPESASIM SIMCaractere(2)DELDE_Codigo Cód. do desdobramento da despesa07)

SIM SIMCaractere(10)ILIQ_Data REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter uma DATA válida; a DATA será validada segundo o critério "COMPETÊNCIA DA CARGA" (ver regra d).
Data do lançamento/ estorno08)

SIM SIMCaractere(1)ILIQ_TipoLancamento Obs.: os estornos de lançamentos deverão ocorrer nos casos de anulações de liquidação.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido 
Tipo "1" para estorno do lançamento"2" para lançamento

09)
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com "1...2".
NÃO CONDCaractere(10,2)ILIQ_Quantidade REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido para o conteúdo do "DELDE_Codigo" diferente de "00" (zero).

Quantidade do item10)

TI.UNIDADE_MEDIDANÃO SIMCaractere(2)ILIQ_UnidadeMedida REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "01...28|'99'".Unidade de medida do item 01...28|9911)
TI.TIPO_SERVICO_ENGENHARIANÃO CONDInteiroILIQ_TipoServicoEngenharia Obs.: caso a conteúdo do campo seja "1", "2" ou "3" será obrigatório enviar a tabela EMPENHO_OBRA_PROJETO.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando: a) o "ELDE_Codigo" for "51", independentemente do conteúdo de "SELDE_Codigo"; b) o "ELDE_Codigo" for "36" e o "SELDE_Codigo" for "'06', '22'"; c) o "ELDE_Codigo" for "39" e "SELDE_Codigo" for "'05', '16', '21'". O conteúdo "4" só poderá ser informado quando: a) "ELDE_Codigo" for "36" e o "SELDE_Codigo" for "22"; b) o "ELDE_Codigo" for "39" e o "SELDE_Codigo" for "16".

Tipo do serviço de engenharia 1...412)

NÃO SIMCaractere(14,2)ILIQ_Valor REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor do item13)
ITEM_PROC_LICITEsta tabela deverá conter os itens licitados nos processos licitatórios.
Obs.1: o detalhamento até o nível de SUBELEMENTO será obrigatório para a modalidade de aplicação "90" e os elementos de despesa "30", "36", "39" e "52".Obs.2: o detalhamento até o nível de DESDOBRAMENTO será obrigatório para a modalidade de aplicação "90", elemento de despesa "30" e subelementos "01", "09" e "39". 
Obs.3: quando houver retificação no edital, os itens deverão ser encaminhados novamente, mesmo que não tenham sofrido nenhuma alteração.

... incluída/alterada em 2017 [ NOVIDADE para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):(X) Mensal
(X) Processos Licitatórios

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
PROC_LICIT_ABERTURA_RETIFICSIM SIMCaractere(16)PLIC_Numero (ver regra do campo na tabela origem)Núm. do processo licitatório01)
PROC_LICIT_ABERTURA_RETIFICSIM SIMCaractere(2)MLIC_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. da modalidade da licitação02)
PROC_LICIT_ABERTURA_RETIFICSIM SIMCaractere(10)PLIC_Data (ver regra do campo na tabela origem)Data do processo licitatório03)
PROC_LICIT_ABERTURA_RETIFICSIM SIMInteiroPLIC_Situacao (ver regra do campo na tabela origem)Situação do processo licitatório04)
PROC_LICIT_LOTESIM SIMInteiroPLICLOTE_NumeroLote Informar:a) o número do lote quando o conteúdo do campo PLIC_LoteItem for "1" (tabela PROC_LICIT_ABERTURA_RETIFIC);b) "0" (zero) quando o conteúdo do campo PLIC_LoteItem for "2" (tabela PROC_LICIT_ABERTURA_RETIFIC).

Núm. do lote05)

PROCESSO_LICITATORIOSIM SIMInteiroIPLIC_NumeroItem Obs.: informar o número do item de acordo com o edital de abertura.Núm. do item06)
TI.DESDOBRAMENTO_DESPESANÃO CONDCaractere(2)ELDE_Codigo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "MLIC_Codigo" for "'02', '04', '06', '07', '14', '19', '20', '21', '22', '24', '26', '27', '30', '31', '32'".

Cód. do elemento de despesa07)
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TI.DESDOBRAMENTO_DESPESANÃO CONDCaractere(2)SELDE_Codigo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "MLIC_Codigo" for "'02', '04', '06', '07', '14', '19', '20', '21', '22', '24', '26', '27', '30', '31', '32'".

Cód. do subelemento de despesa08)

TI.DESDOBRAMENTO_DESPESANÃO CONDCaractere(2)DELDE_Codigo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "MLIC_Codigo" for "'02', '04', '06', '07', '14', '19', '20', '21', '22', '24', '26', '27', '30', '31', '32'".

Cód. do desdobramento da despesa09)

TI.TIPO_ITEM_PROC_LICITNÃO CONDCaractere(12)TIPL_Codigo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "MLIC_Codigo" for "'01', '03', '05', '08', '09', '12', '13', '15', '17', '23', '25'".
Cód. do tipo do item10)

NÃO CONDCaractere(255)IPLIC_DescricaoItem REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido se o conteúdo do campo "MLIC_Codigo" for "'02', '04', '06', '07', '14', '19', '20', '21', '22', '24', '26', '27', '30', '31', '32'"; opcional nos demais casos.

Descrição do item11)

NÃO SIMCaractere(10,2)IPLIC_Quantidade REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um número POSITIVO quando obrigatório.Quantidade do item12)
TI.UNIDADE_MEDIDANÃO CONDCaractere(2)IPLIC_UnidadeMedida REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "MLIC_Codigo" for "'02', '04', '06', '07', '14', '19', '20', '21', '22', '24', '26', '27', '30', '31', '32'".

Unidade de medida do item13)

NÃO SIMCaractere(14,2)IPLIC_ValEstimado REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um número POSITIVO quando obrigatório.Valor total estimado do item14)
NÃO CONDCaractere(1)IPLIC_ItemMicroEmpresa REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "'S', 'N'", quando o conteúdo do campo "PLICLOTE_NumeroLote" for "'0'".

Este item é exclusivo para microempresa? "S" para sim"N" para não15)

TI.UND_FORNECIMENTONÃO CONDInteiroUNDFRN_Codigo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "MLIC_Codigo" for "'01', '03', '05', '08', '09', '12', '13', '15', '17', '23', '25'".
Cód. da unidade de fornecimento16)

ITEM_REAVALIACAO_BENS_IMOVEISEsta tabela deverá conter os bens imóveis reavaliados.
Obs.1: no início do exercício, os valores líquidos das reavaliações do exercício anterior, deverão ser incorporados aos valores da tabela BENS_IMOVEIS.Obs.2: as Câmaras Municipais, os Consórcios Públicos, as Associações e as Previdências que não possuem bens imóveis estão dispensadas do envio desta tabela.

... incluída/alterada em 2008        [ sem alteração para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):
(X) Mensal

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
BENS_IMOVEISSIM SIMCaractere(20)IMOV_Matricula (ver regra do campo na tabela origem)Matrícula do bem imóvel01)
REAVALIACAO_BENSSIM SIMCaractere(10)RVBENS_Data (ver regra do campo na tabela origem)Data da reavaliação02)
REAVALIACAO_BENSSIM SIMCaractere(16)RVBENS_NumPortaria (ver regra do campo na tabela origem)Núm. da portaria da reavaliação03)
REAVALIACAO_BENSSIM SIMCaractere(1)RVBENS_Tipo (ver regra do campo na tabela origem)Tipo da reavaliação04)

NÃO SIMCaractere(1)IRVIMOV_ResultadoAvaliacao REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...3".Resultado da avaliação "1" para mais"2" para menos"3" para mantido o valor anterior

05)
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NÃO SIMCaractere(14,2)IRVIMOV_Valor Informar:a) o valor da valorização quando o conteúdo do campo IRVIMOV_ResultadoAvaliacao for "1";b) o valor da desvalorização quando IRVIMOV_ResultadoAvaliacao for "2";c) "0.00" (zero) quando IRVIMOV_ResultadoAvaliacao for "3".REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.

Valor06)

ITEM_REAVALIACAO_BENS_MOVEISEsta tabela deverá conter os bens móveis reavaliados.Obs.1: no início do exercício, os valores líquidos das reavaliações do exercício anterior, deverão ser incorporados aos valores da tabela BENS_MOVEIS.
Obs.2: as Câmaras Municipais, os Consórcios Públicos, as Associações e as Previdências que não possuem bens móveis estão dispensadas do envio desta tabela.

... incluída/alterada em 2008        [ sem alteração para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):
(X) Mensal

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
BENS_MOVEISSIM SIMCaractere(20)MOV_NumRP (ver regra do campo na tabela origem)Núm. do registro patrimonial01)
REAVALIACAO_BENSSIM SIMCaractere(10)RVBENS_Data (ver regra do campo na tabela origem)Data da reavaliação02)
REAVALIACAO_BENSSIM SIMCaractere(16)RVBENS_NumPortaria (ver regra do campo na tabela origem)Núm. da portaria da reavaliação03)
REAVALIACAO_BENSSIM SIMCaractere(1)RVBENS_Tipo (ver regra do campo na tabela origem)Tipo da reavaliação04)

NÃO SIMCaractere(1)IRVMOV_ResultadoAvaliacao REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...3".Resultado da reavaliação "1" para mais"2" para menos"3" para mantido o valor anterior

05)

NÃO SIMCaractere(14,2)IRVMOV_Valor Informar:a) o valor da valorização quando o conteúdo do campo IRVIMOV_ResultadoAvaliacao for "1";b) o valor da desvalorização quando IRVIMOV_ResultadoAvaliacao for "2";c) "0.00" (zero) quando IRVIMOV_ResultadoAvaliacao for "3".REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.

Valor06)

ITEM_RESTO_PAGAR_NAO_PROCESSADEsta tabela deverá conter os restos a pagar não processados que foram liquidados no exercício.
Obs.1: enviar somente quando na tabela MOVIMENTO_RESTO_PAGAR, ocorrer a modalidade "4" (campo TMOVRP_ModalidadeMovimento).Obs.2: o detalhamento até o nível de SUBELEMENTO será obrigatório para a modalidade de aplicação "90" e os elementos de despesa "30", "36", "39" e "52".
Obs.3: o detalhamento até o nível de DESDOBRAMENTO será obrigatório para a modalidade de aplicação "90", elemento de despesa "30" e subelementos "01", "09" e "39".

... incluída/alterada em 2008        [ sem alteração para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):(X) Mensal
Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações

MOVIMENTO_RESTO_PAGARSIM SIMCaractere(2)ORG_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. do órgão01)
MOVIMENTO_RESTO_PAGARSIM SIMCaractere(3)UNOR_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. da unidade 02)
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orçamentária
MOVIMENTO_RESTO_PAGARSIM SIMCaractere(11)EMP_Numero (ver regra do campo na tabela origem)Núm. do empenho03)
MOVIMENTO_RESTO_PAGARSIM SIMCaractere(1)IRP_Tipo (ver regra do campo na tabela origem)Tipo da inscrição04)
MOVIMENTO_RESTO_PAGARSIM SIMCaractere(10)MOVRP_Data (ver regra do campo na tabela origem)Data do movimento05)
MOVIMENTO_RESTO_PAGARSIM SIMInteiroTMOVRP_ModalidadeMovimento (ver regra do campo na tabela origem)Modalidade do movimento06)
TI.DESDOBRAMENTO_DESPESASIM SIMCaractere(2)ELDE_Codigo Cód. do elemento de despesa07)
TI.DESDOBRAMENTO_DESPESASIM SIMCaractere(2)SELDE_Codigo Cód. do subelemento de despesa08)
TI.DESDOBRAMENTO_DESPESASIM SIMCaractere(2)DELDE_Codigo Cód. do desdobramento da despesa09)

NÃO CONDCaractere(10,2)IRP_Quantidade REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido para o conteúdo do "DELDE_Codigo" diferente de "00" (zero).
Quantidade do item10)

TI.UNIDADE_MEDIDANÃO SIMCaractere(2)IRP_UnidadeMedida REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "01...28|'99'".Unidade de medida do item 01...28|9911)
NÃO SIMCaractere(14,2)IRP_Valor REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor total do item12)

LANCAMENTO_CONTABIL_DIARIO_TCEEsta tabela deverá conter os lançamentos contábeis diários.Obs.1: o registro deverá ocorrer nas contas analíticas - contas que não possuem contas filhas.
Obs.2: a soma das contas contábeis desta tabela, de mesmo código, data e tipo do movimento, deverão corresponder a um lançamento na tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT.Obs.3: na carga das peças de planejamento e inicial deverão ser enviados os lançamentos do tipo "1" (campo TMC_Codigo).

... incluída/alterada em 2016        [ sem alteração para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):
(X) Peças de planejamento(X) Inicial
(X) Mensal

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMTSIM SIMCaractere(11)ECTCE_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. do elenco de contas01)
MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMTSIM SIMCaractere(10)MCC_Data (ver regra do campo na tabela origem)Data da movimentação02)
MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMTSIM SIMCaractere(1)TMC_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. do tipo do movimento contábil03)

SIM SIMInteiroLCDTCE_NumLancamento Informar o número de controle, maior que zero, gerado pelo sistema contábil que identifique, de forma unívoca, os registros eletrônicos que integram UM lançamento contábil ou um CONJUNTO de lançamentos contábeis simultâneos do mesmo evento.Obs.1: o número não poderá se repetir durante o ano.Obs.2: as somas dos débitos e dos créditos do mesmo lançamento ou conjunto de lançamento, por subsistema contábil patrimonial, orçamentário e controle), deverão ser iguais.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um número POSITIVO quando obrigatório.

Núm. do lançamento04)
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SIM SIMInteiroLCDTCE_NumSequencial Informar o número sequencial, iniciando de "1" (um), para cada grupo de lançamentos.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um número POSITIVO quando obrigatório.

Núm. sequencial do lançamento05)

NÃO SIMCaractere(255)LCDTCE_Historico Informar a descrição do evento que gerou o lançamento citado, com todos os detalhes informados pela contabilidade.
Descrição do evento que gerou o lançamento06)

NÃO NÃOCaractere(255)LCDTCE_ContaCorrente Informar os campos que compõem a conta corrente formatados conforme o campo CNTCR_FORMATO da TI.CONTA_CORRENTE.Como formatar:a) procurar o conteúdo do campo ECTCE_Codigo na tabela TI.ELENCO_CONTAS_TCEMT;b) relacionar o conteúdo do campo ECTCE_COD_CONTA_CORRENTE (TI.ELENCO_CONTAS_TCEMT) com o conteúdo do campo CNTCR_CODIGO (TI.CONTA_CORRENTE);c) usar o texto do campo CNTCR_FORMATO (TI.CONTA_CORRENTE) para formatar a conte corrente.Exemplo de formatação:a) texto do formato = BCO_CODIGO + AGN_CODIGO + CCBCO_NUMERO + CCBCO_TIPO b) conta corrente = "748|0801|9844-2|3"

Conta corrente07)

NÃO SIMCaractere(14,2)LCDTCE_ValorDebito REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor do débito diário08)
NÃO SIMCaractere(14,2)LCDTCE_ValorCredito REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor do crédito diário09)

LDOEsta tabela deverá conter a LDO para o exercício.
Obs.1: alterações na LDO deverão ser enviadas na tabela ALTERACAO_LDO.Obs.2: deverão ser enviados apenas os registros exclusivos do fiscalizado.
Obs.3: nas cargas mensais enviar somente os registros da LDO com a inclusão de novos programas.Obs.4: os Consórcios Públicos e as Associações estão dispensados do envio desta tabela.

... incluída/alterada em 2008        [ sem alteração para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):
(X) Peças de planejamento(X) Mensal

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
PROJETO_ATIVIDADESIM SIMCaractere(5)PRAT_Numero (ver regra do campo na tabela origem)Núm. do projeto/ atividade01)
PROJETO_ATIVIDADESIM SIMCaractere(4)PRG_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. do programa02)
TI.FUNCAOSIM SIMCaractere(2)FN_Codigo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "01...28|'77', '99'".Cód. da função 01...28|77, 9903)
TI.SUBFUNCAOSIM SIMCaractere(3)SFN_Codigo Cód. da subfunção04)
LEINÃO SIMCaractere(10)LEI_Numero (ver regra do campo na tabela origem)Núm. da LDO05)

NÃO SIMCaractere(14,2)LDO_ValorMetaFisica Informar o valor da meta física prevista na LDO para uma determinada ação governamental.Valor da meta física06)
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REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter "0.00" (zero) para as cargas mensais e diferente de "0.00" (zero) para a carga das Peças do Planejamento.
NÃO SIMCaractere(14,2)LDO_ValorMetaFinanceira Informar o valor da meta financeira prevista na LDO para uma determinada ação governamental.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter "0.00" (zero) para as cargas mensais e diferente de "0.00" (zero) para a carga das Peças do Planejamento.

Valor da meta financeira07)

LDO_AMF_COMPENSACAOEsta tabela deverá conter as compensações de renúncias de receita e/ou de expansão das despesas obrigatórias.
Obs.1: os envios desta tabela visam a atender art. 4º, parágrafo 2º, alínea V da LRF.Obs.2: seu envio é obrigatório para cada registro da tabela LDO_AMF_RENUNCIA_REC_AUMEN_DES cujo valor seja diferente de "0.00" (zero).
Obs.3: envio obrigatório para as Prefeituras.

... incluída/alterada em 2010        [ sem alteração para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):(X) Peças de planejamento
Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações

LDO_AMF_RENUNCIA_REC_AUMEN_DESSIM SIMCaractere(10)LEI_Numero (ver regra do campo na tabela origem)Núm. da LDO01)
LDO_AMF_RENUNCIA_REC_AUMEN_DESSIM SIMInteiroLAMFRRAD_Tipo (ver regra do campo na tabela origem)Tipo da operação02)
LDO_AMF_RENUNCIA_REC_AUMEN_DESSIM SIMInteiroLAMFRRAD_NumSequencial (ver regra do campo na tabela origem)Núm. sequencial da renúncia da receita ou aumento da despesa

03)

SIM SIMInteiroLAMFC_NumSequencial REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um número POSITIVO quando obrigatório.Núm. sequencial compensação04)
NÃO SIMCaractere(255)LAMFC_Descricao Descrição da compensação05)
NÃO SIMCaractere(14,2)LAMFC_Valor REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um número POSITIVO quando obrigatório.Valor da compensação06)

LDO_AMF_META_FISCALEsta tabela deverá conter as metas fiscais exigidas pela LRF previstas na LDO.Obs.1: os envio desta tabela visam atender ao art. 4º, parágrafo 1º e 2º, inciso II da LRF.
Obs.2: é obrigatório enviar um registro para registro da TI.TIPO_META_FISCAL combinado com os registros da TI.TIPO_VALOR_META_FISCAL, ou seja, com os valores das metas da receita total, despesa total, resultado primário, resultado nominal e dívida líquida do exercício da LDO, dos DOIS subsequentes e dos TRÊS anteriores.
Obs.3: envio obrigatório para as Prefeituras.

... incluída/alterada em 2010        [ sem alteração para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):
(X) Peças de planejamento

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
LEISIM SIMCaractere(10)LEI_Numero (ver regra do campo na tabela origem)Núm. da LDO01)
TI.TIPO_META_FISCALSIM SIMInteiroTMF_Codigo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...5".Cód. do tipo da meta fiscal 1...502)
TI.TIPO_VALOR_META_FISCALSIM SIMInteiroTVMF_Codigo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...9".Cód. do tipo do valor da meta fiscal 1...903)

NÃO SIMCaractere(14,2)LAMF_Valor Valor da meta fiscal04)
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LDO_AMF_RENUNCIA_REC_AUMEN_DESEsta tabela deverá conter as estimativas das renúncias de receita e/ou expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado.Obs.1: os envios desta tabela visam atender ao art. 4º, parágrafo 2º, alínea V da LRF.
Obs.2: é obrigatório enviar no mínimo um registro para tipo do campo LAMFRRAD_TIPO; caso não exista a informação, enviar os registros com valor "0.00" (zero) e na descrição informar "SEM INFORMAÇÃO".Obs.3: envio obrigatório para as Prefeituras.

... incluída/alterada em 2010        [ sem alteração para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):
(X) Peças de planejamento

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
LEISIM SIMCaractere(10)LEI_Numero Informar o número da lei da LDO.Núm. da LDO01)

SIM SIMInteiroLAMFRRAD_Tipo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...2".Tipo da operação "1" para renúncia de receita"2" para aumento de despesa obrigatória de caráter continuado

02)

SIM SIMInteiroLAMFRRAD_NumSequencial REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um número POSITIVO quando obrigatório.Núm. sequencial da renúncia da receita ou aumento da despesa
03)

NÃO SIMCaractere(255)LAMFRRAD_Descricao Descrição resumida da estimativa receita renunciada ou do aumento da despesa

04)

NÃO SIMCaractere(14,2)LAMFRRAD_Valor REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor estimado da receita renunciada ou do aumento da despesa
05)

LDO_ARF_PASSIVO_RISCOSEsta tabela deverá conter os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas.
Obs.1: os envios desta tabela visam atender ao art. 4º, parágrafo 3º da LRF.Obs.2: é obrigatório enviar no mínimo um registro para cada tipo da tabela TI.TIPO_PASSIVO_CONTINGENTE; caso não exista a informação, enviar os registros com valor "0.00" (zero) e na descrição informar 
"NADA CONSTA".Obs.3: envio obrigatório para as Prefeituras.

... incluída/alterada em 2010        [ sem alteração para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):
(X) Peças de planejamento

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
LEISIM SIMCaractere(10)LEI_Numero (ver regra do campo na tabela origem)Núm. da LDO01)
TI.TIPO_PASSIVO_CONTINGENTESIM SIMInteiroTPC_Codigo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...8|'99'".Cód. do tipo do passivo contingente 1...8|9902)

NÃO SIMCaractere(255)LARFPR_DescricaoPassivo Informar a descrição dos passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas.Descrição dos passivos contingentes e outros riscos03)
NÃO SIMCaractere(255)LARFPR_DescricaoProvidencias Informar a descrição resumida das providências a serem tomadas caso se concretizem os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas.

Descrição das providencias04)

NÃO SIMCaractere(14,2)LARFPR_Valor REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor dos passivos contingentes e outros riscos05)
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LEIEsta tabela deverá conter leis.Obs.1: enviar também as leis federais e estaduais quando houver alguma vinculação com os decretos informados na tabela DECRETO.
Obs.2: nas cargas mensais enviar somente as leis ainda não enviadas em outras cargas.

... incluída/alterada em 2010        [ sem alteração para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):(X) Peças de planejamento
(X) Inicial(X) Mensal
(X) Benefícios Previdenciários(X) Concursos Públicos
(X) Processos Licitatórios

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
LEISIM SIMCaractere(10)LEI_Numero (ver regra do campo na tabela origem)Núm. da lei01)
TI.TIPO_ESFERA_GOVERNONÃO SIMCaractere(1)LEI_EsferaOrigem REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...3".Tipo da esfera de governo da origem da lei 1...302)
TI.NATUREZA_LEINÃO CONDInteiroLEI_Natureza REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "LEI_EsferaOrigem" for o mesmo da esfera de governo do fiscalizado.

Natureza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54

03)

NÃO CONDCaractere(1)LEI_Altera Obs.: quando for informado "S" é obrigatório enviar a tabela LEI_ALTERADA.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "LEI_EsferaOrigem" for o mesmo da esfera de governo do fiscalizado.

Esta lei altera uma anterior? "S" para sim"N" para não04)

NÃO CONDCaractere(10)LEI_DataAprovacao REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "LEI_EsferaOrigem" for o mesmo da esfera de governo do fiscalizado.
Data da aprovação05)

NÃO CONDCaractere(10)LEI_DataPublicacao REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "LEI_EsferaOrigem" for o mesmo da esfera de governo do fiscalizado.
Data da publicação06)

NÃO CONDCaractere(255)LEI_VeicComunicacao Informar "SEM INFORMAÇÃO" caso não tenha publicado, ou informar todos os meios/veículos de publicação, datas e números das edições.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "LEI_EsferaOrigem" for o mesmo da esfera de governo do fiscalizado.

Local da publicação07)

NÃO CONDCaractere(20)LEI_NomeArqPDF Informar o nome do arquivo PDF contendo o texto da lei e seus anexos, inclusive com seus demonstrativos encaminhados em forma de tabelas, quando LEI_Natureza for "5", "6" ou "7". Obs.1: a lei que instituiu o PPA deverá estar detalhada 

Nome do arquivo PDF08)
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quanto aos objetivos, diretrizes e metas (art. 166, § 5º do RI TCE-MT) e conter os programas e metas do governo para o período.Obs.2: a lei da LDO deverá conter, conforme o art. 4º, §§ 1º, 2º e 3º da LRF: a) Anexo I, contendo as metas e ações priorizadas para o exercício a que se refere ou sua referência no texto da Lei;b) Anexo de Riscos Fiscais;c) Anexo de Metas Fiscais; ed) Relatório dos projetos em andamento encaminhados ao Poder Legislativo.Obs.3: a lei da LOA deverá conter os quadros e anexos exigidos pelo artigo 165, § 6º da Constituição Federal e pelos § § 1º, 2º e incisos do artigo 2º, e artigo 22 da Lei nº 4.320/64 (que integrarão a lei do orçamento), conforme o Manual de Orientação para Remessa de Documentos ao TCE-MT (triagem).REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "LEI_EsferaOrigem" for o mesmo da esfera de governo do fiscalizado. REGRA 2: A formatação do nome do arquivo PDF deverá estar de acordo com a regra "LEI_AAAAMM_99999.PDF".
LEI_ALTERACAO_PCCSEsta tabela deverá conter as alterações ocorridas no PCCS.Obs.: é obrigatório enviar quando a natureza da lei for "24" (tabela LEI, campo LEI_Natureza).

... incluída/alterada em 2011        [ sem alteração para 2017 ]
Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):(X) Mensal

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
LEISIM SIMCaractere(10)LEI_Numero (ver regra do campo na tabela origem)Núm. da lei de alteração do PCCS01)
TI.TIPO_REAJUSTE_REMUNERACAOSIM SIMInteiroLAPCCS_TipoReajusteRemuneracao REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "0...4".Tipo do reajuste 0...402)

NÃO SIMInteiroLAPCCS_QtdeCargosRemuneracao Obs.: quando houver alteração no valor base da remuneração, deverão ser enviadas as tabelas CARGO_FUNC_PESS_UG_TABELA e CARGO_FUNC_PESS_UG_REMUNERACAO.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.

Quantidade de cargos que houve alteração no valor base da remuneração
03)

NÃO SIMInteiroLAPCCS_QtdeCargosCriados Obs.: quando houver alteração na quantidade de cargos, deverá ser enviada a tabela CARGO_FUNCAO_PESSOAL_UG.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.

Quantidade de cargos criados04)

NÃO SIMInteiroLAPCCS_QtdeCargosExtintos Obs.: quando houver alteração na quantidade de cargos, deverá ser enviada a tabela ALTERACAO_CARGO_FUNCAO_PESSOAL.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número 

Quantidade de cargos extintos05)

Pág.: 106(C) 2017 Secretaria de Tecnologia da Informação :: Tribunal de Contas Mato Grosso ::  aplic@tce.mt.gov.br ou (65) 3613-2940 / 7553 / 7554 / 7563 (Consultoria Técnica)



Leiaute APLIC 2017
Tribunal de Contas de Mato GrossoSecretaria de Tecnologia da InformaçãoAPLIC Pré-validação | versão 2.1.1.0

Data: 10/05/2017Hora: 13:30:46

ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.
NÃO SIMInteiroLAPCCS_QtdeCargosAumentaVaga Obs.: quando houver alteração na quantidade de vagas, deverá ser enviada a tabela ALTERACAO_CARGO_FUNCAO_PESSOAL.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.

Quantidade de cargos que houve aumento de vagas06)

NÃO SIMInteiroLAPCCS_QtdeCargosDiminuiVaga Obs.: quando houver alteração na quantidade de vagas, deverá ser enviada a tabela ALTERACAO_CARGO_FUNCAO_PESSOAL.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.

Quantidade de cargos que houve diminuição de vagas07)

NÃO SIMInteiroLAPCCS_QtdeCargosNomenclatura Obs.: quando houver alteração na nomenclatura dos cargos, deverá ser enviada a tabela ALTERACAO_CARGO_FUNCAO_PESSOAL.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.

Quantidade de cargos que houve alteração na nomenclatura
08)

LEI_ALTERADAEsta tabela deverá conter as leis que foram alteradas ou revogadas. ... incluída/alterada em 2009        [ sem alteração para 2017 ]
Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):(X) Peças de planejamento
(X) Mensal(X) Benefícios Previdenciários
(X) Concursos Públicos(X) Processos Licitatórios

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
LEISIM SIMCaractere(10)LEI_Numero (ver regra do campo na tabela origem)Núm. da lei que está sendo revogada ou alterada01)
LEISIM SIMCaractere(10)LEI_NumeroAltera (ver regra do campo na tabela origem)Núm. da lei que revoga ou altera a anterior02)

NÃO SIMCaractere(1)LEI_Tipo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...2".Tipo da lei "1" para revogada"2" para alterada03)

LIQUIDACAO_EMPENHOEsta tabela deverá conter as liquidações dos empenhos.
Obs.: deverá ser enviado também o(s) registro(s) da tabela ITEM_LIQUIDACAO_EMPENHO.

... incluída/alterada em 2017 [ NOVIDADE para 2017 ]
Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):(X) Mensal

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
EMPENHOSIM SIMCaractere(2)ORG_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. do órgão01)
EMPENHOSIM SIMCaractere(3)UNOR_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. da unidade orçamentária02)
EMPENHOSIM SIMCaractere(11)EMP_Numero (ver regra do campo na tabela origem)Núm. do empenho03)

SIM SIMCaractere(11)LIQ_Numero REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um valor no formato "999999/AAAA" (NRO/ANO); o ANO será validado segundo o critério "<= EXERCÍCIO" (ver regra d).
Núm. da liquidação "999999/AAAA" (NRO/ANO)04)
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NÃO SIMCaractere(10)LIQ_Data REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter uma DATA válida; a DATA será validada segundo o critério "COMPETÊNCIA DA CARGA" (ver regra d).
Data da liquidação05)

PESSOALNÃO SIMCaractere(10)PESS_Matricula (ver regra do campo na tabela origem)Núm. da matrícula do responsável pela liquidação06)
NÃO SIMCaractere(10)LIQ_DataAtesto REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter uma DATA válida; a DATA será validada segundo o critério "COMPETÊNCIA DA CARGA" (ver regra d).

Data do atesto07)

PESSOALNÃO SIMCaractere(10)PESS_MatriculaRespAtesto (ver regra do campo na tabela origem)Núm. da matrícula do responsável pelo atesto08)
NÃO NÃOCaractere(10)LIQ_DataExigibilidade Obs.: em regra, a data da exigibilidade é a data da liquidação da despesa, portanto, este campo deverá ser informado apenas se existir outra data posterior, definida em contrato ou em outro documento.

Data da exigibilidade09)

TI.TIPO_DOCUMENTO_HABILNÃO NÃOInteiroLIQ_TipoDocumentoHabil Obs.1: este campo se refere ao tipo do documento utilizado na liquidação da despesa, que é o ato que consiste em verificar o direito adquirido do credor.Obs.2: caso o tipo seja "1", deverá ser enviada a tabela NOTA_FISCAL.Obs.3: caso o tipo seja "2", deverá ser enviada a tabela RECIBO_PAGTO_EVENTUAL.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...4".

Tipo do documento 1...410)

NÃO SIMCaractere(14,2)LIQ_Valor Informar o valor total (bruto) da liquidação, mesmo que ocorram retenções.Ex.: caso o valor da liquidação seja de R$ 1.000,00 e o fiscalizado efetuar a retenção de 5% do ISS, informar o valor de R$ 1.000,00 e na tabela DESCONTO_LIQUIDADO informar o valor de R$ 50,00 do desconto.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um número POSITIVO quando obrigatório.

Valor liquidado11)

CONVENIONÃO NÃOCaractere(16)CONV_Numero Informar quando a despesa estiver vinculada a um convênio celebrado após a emissão da nota de empenho.Núm. do convênio12)
CONVENIONÃO NÃOCaractere(16)CONV_NumAditivo Informar quando a despesa estiver vinculada a um convênio celebrado após a emissão da nota de empenho.Núm. do aditivo do convênio13)

LOAEsta tabela deverá conter a LOA para o exercício.
Obs.1: as alterações na LOA deverão ser enviadas na tabela ALTERACAO_LOA.Obs.2: os Consórcios Públicos deverão enviar o plano de aplicação.
Obs.3: as Associações deverão enviar o ato administrativo que conste o orçamento anual.

... incluída/alterada em 2017 [ NOVIDADE para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):(X) Peças de planejamento
Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações

SIM SIMCaractere(4)LOA_AnoExercicio REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um MÊS ou ANO válido; o MÊS ou ANO será validado segundo o Exercício da LOA "9999" (NRO)01)
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critério "= EXERCÍCIO" (ver regra d).
LEINÃO SIMCaractere(10)LEI_Numero (ver regra do campo na tabela origem)Núm. da LOA02)

NÃO SIMCaractere(3,2)LOA_PercARo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório e não poderá ser maior que "999.99".
Percentual do ARO "999.99" (NRO)03)

NÃO SIMCaractere(3,2)LOA_PercCredSup REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório e não poderá ser maior que "999.99".
Percentual do crédito suplementar "999.99" (NRO)04)

NÃO NÃOCaractere(14,2)LOA_TotalDespesa Obs.: apenas as Prefeituras deverão informar o conteúdo deste campo.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um número POSITIVO quando obrigatório.

Total de despesa fixada05)

NÃO NÃOCaractere(14,2)LOA_TotalReceita Obs.: apenas as Prefeituras deverão informar o conteúdo deste campo.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um número POSITIVO quando obrigatório.

Total de receita prevista06)

LOA_UG_DETALHEEsta tabela deverá conter o valor bruto do orçamento inicial (receita e despesa) das entidades integrantes do orçamento fiscal da seguridade social.
Obs.: envio obrigatório para as Prefeituras.

... incluída/alterada em 2017 [ NOVIDADE para 2017 ]
Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):(X) Peças de planejamento

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
LOASIM SIMCaractere(4)LOA_AnoExercicio (ver regra do campo na tabela origem)Exercício da LOA01)
TI.UGSIM SIMCaractere(7)UG_Codigo Cód. da Unidade Gestora02)

NÃO SIMCaractere(14,2)ORCINI_ValorDespesa REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um número POSITIVO quando obrigatório.Valor da despesa fixada03)
NÃO SIMCaractere(14,2)ORCINI_ValorReceita REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor da receita prevista04)

LRF_CRONOGRAMA_DESEMBOLSOEsta tabela deverá conter as dotações para o exercício.
Obs.1: os envios desta tabela visam atender ao art. 8º da LRF.Obs.2: as dotações deverão ser detalhadas até o elemento de despesa.
Obs.3: as alterações orçamentárias não deverão ser encaminhadas nesta tabela.Obs.4: deverão ser enviados apenas os registros exclusivos do fiscalizado.
Obs.5: nas cargas mensais é obrigatório o envio do mês de janeiro.

... incluída/alterada em 2014        [ sem alteração para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):
(X) Mensal

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
DOTACAOSIM SIMCaractere(2)ORG_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. do órgão01)
DOTACAOSIM SIMCaractere(3)UNOR_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. da unidade orçamentária02)
DOTACAOSIM SIMCaractere(2)FN_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. da função03)
DOTACAOSIM SIMCaractere(3)SFN_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. da subfunção04)
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DOTACAOSIM SIMCaractere(4)PRG_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. do programa05)
DOTACAOSIM SIMCaractere(5)PRAT_Numero (ver regra do campo na tabela origem)Núm. do projeto/ atividade06)
DOTACAOSIM SIMCaractere(1)CTEC_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. da categoria econômica07)
DOTACAOSIM SIMCaractere(1)NDESP_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. do grupo da natureza de despesa08)
DOTACAOSIM SIMCaractere(2)MDAP_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. da modalidade de aplicação09)
DOTACAOSIM SIMCaractere(2)ELDE_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. do elemento de despesa10)
DOTACAOSIM SIMCaractere(2)SELDE_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. do subelemento de despesa11)
DOTACAOSIM SIMCaractere(1)DRIDS_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. do id. de uso da destinação de recurso12)
DOTACAOSIM SIMCaractere(1)DRGRP_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. do grupo da destinação de recurso13)
DOTACAOSIM SIMCaractere(2)DRESP_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. da especificação da destinação de recurso14)
DOTACAOSIM SIMCaractere(6)DESTREC_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. da destinação de recurso15)

SIM SIMCaractere(2)LRFCD_MesReferencia REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "01...12".Mês de referência 01...1216)
NÃO SIMCaractere(14,2)LRFCD_Valor REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor17)

LRF_ESTIMATIVA_IMPACTOEsta tabela deverá conter as estimativas do impacto orçamentário-financeiro.
Obs.1: os envios desta tabela visam atender ao art. 16, I e II da LRF.Obs.2: os registros deverão conter as estimativas do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que entrar em vigor e nos dois subsequentes, além da declaração do ordenador da despesa sobre a 
adequação orçamentária e financeira com a LOA e a compatibilidade com o PPA e com a LDO, nos seguintes casos:a) criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa (art. 16 da LRF);
b) criação ou aumento de despesa obrigatória de caráter continuado (art. 17 da LRF).Obs.3: envio obrigatório para as Prefeituras.

... incluída/alterada em 2010        [ sem alteração para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):(X) Peças de planejamento
(X) Mensal(X) Benefícios Previdenciários
(X) Concursos Públicos(X) Processos Licitatórios

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
SIM SIMInteiroLRFEI_NumSequencial REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um número POSITIVO quando obrigatório.Núm. sequencial da estimativa de impacto orçamentário-financeiro

01)

TI.TIPO_IMPACTO_LRFNÃO SIMInteiroTIMPLRF_Codigo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...4".Cód. do tipo do impacto 1...402)
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NÃO SIMCaractere(10)LRFEI_Data REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter uma DATA válida; a DATA será validada segundo o critério "<= DATA ATUAL" (ver regra d).
Data da realização/ conclusão da estimativa de impacto

03)

NÃO SIMCaractere(255)LRFEI_Ato Informar o(s) ato(s) administrativos que criaram ou aumentaram despesas: a) obrigatórias de caráter continuado;b) decorrentes da criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental.Obs.: deve-se informar o tipo do ato, o objeto e o seu respectivo número.

Ato administrativo04)

NÃO SIMCaractere(1)LRFEI_ExisteDeclaracao Informar se existe declaração do ordenador da despesa de que o aumento de despesa tem adequação orçamentária e financeira com a LOA e compatibilidade com o PPA e a LDO?REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "'S', 'N'".

Existe declaração do ordenador da despesa? "S" para sim"N" para não05)

NÃO SIMCaractere(22)LRFEI_NomeArqPDF Informar o nome do arquivo PDF contendo o texto da:a) estimativa de impacto a que se refere o art. 16, I da LRF; b) declaração do ordenador da despesa a que se refere o art. 16, I da LRF.Obs.: caso a estimativa de impacto, seja referente a concurso público, processo seletivo público ou processo seletivo simplificado, o arquivo PDF deverá conter as informações conforme o Manual para Remessa de Documentos ao TCE-MT, anexo XLII - Demonstrativo do Impacto Orçamentário e Financeiro (artigo 16 da LC 101/2000).REGRA 1: A formatação do nome do arquivo PDF deverá estar de acordo com a regra "LRFEI_AAAAMM_99999.PDF".

Nome do arquivo PDF06)

LRF_META_ARRECADACAOEsta tabela deverá conter as receitas previstas, desdobradas em metas bimestrais de arrecadação.Obs.1: os envios desta tabela visam atender ao art. 13 da LRF.
Obs.2: é obrigatório enviar na carga do mês de janeiro para os fiscalizados que encaminharam a previsão de receita (tabela PREVISAO_RECEITA). Nos demais meses, deverão ser enviados os cronogramas relativos às alterações orçamentárias.
Obs.3: é o obrigatório o envio das contas analíticas e sintéticas.Obs.4: os Consórcios Públicos, as Associações e as Câmaras Municipais estão dispensados do envio desta tabela.

... incluída/alterada em 2015        [ sem alteração para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):(X) Mensal
Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações

PREVISAO_RECEITASIM SIMCaractere(16)ESPRC_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. da especificação da receita01)
PREVISAO_RECEITASIM SIMCaractere(2)PVRC_MesReferencia (ver regra do campo na tabela origem)Mês de referência02)
PREVISAO_RECEITASIM SIMCaractere(1)DRIDS_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. do id. de uso da destinação de recurso03)
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PREVISAO_RECEITASIM SIMCaractere(1)DRGRP_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. do grupo da destinação de recurso04)
PREVISAO_RECEITASIM SIMCaractere(2)DRESP_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. da especificação da destinação de recurso05)
PREVISAO_RECEITASIM SIMCaractere(6)DESTREC_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. da destinação de recurso06)

SIM SIMInteiroLRFMA_BimestreReferencia Obs.: na carga mensal de janeiro deverão ser enviadas as metas de arrecadação de todos os bimestres do ano.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...6".

Bimestre que se refere a meta de arrecadação 1...607)

NÃO SIMCaractere(14,2)LRFMA_Valor REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor da meta de arrecadação08)
MEMBRO_COM_INV_BENS_MOVEISEsta tabela deverá conter os membros das comissões dos inventários dos bens móveis.
Obs.1: as comissões são instituídas através de portaria.Obs.2: as Prefeituras estão obrigadas a enviar pelo menos na carga de dezembro.
Obs.3: as Câmaras Municipais, os Consórcios Públicos, as Associações e as Previdências que não possuem bens móveis estão dispensadas do envio desta tabela.

... incluída/alterada em 2010        [ sem alteração para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):(X) Mensal
Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações

COMISSAO_INV_BENS_MOVEISSIM SIMCaractere(16)CMINV_NumPortaria (ver regra do campo na tabela origem)Núm. da portaria da comissão01)
PESSOAL ou CADASTRO_GERALSIM SIMCaractere(20)MCIBM_IdentificMembro (ver regra do campo na tabela origem)Identificação do membro02)

NÃO SIMInteiroMCIBM_IdentificTipo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...2".Tipo do membro "1" para servidor"2" para não servidor03)

MEMBRO_COMISSAO_PROC_LICITEsta tabela deverá conter os membros das comissões dos processos licitatórios.
Obs.: nesta tabela poderá conter servidores e não servidores; no caso dos não servidores deverão ser preenchidos o CPF e NOME.

... incluída/alterada em 2009        [ sem alteração para 2017 ]
Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):(X) Mensal
(X) Processos Licitatórios

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
COMISSAO_PROC_LICITSIM SIMCaractere(16)CMPLIC_NumPortaria (ver regra do campo na tabela origem)Núm. da portaria da comissão01)

SIM SIMInteiroMCMPLIC_NumSequencial REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um número POSITIVO quando obrigatório.Núm. sequencial do membro da comissão02)
SIM SIMCaractere(1)MCMPLIC_Tipo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...2".Tipo da operação "1" para entrada"2" para saída03)

CADASTRO_GERALNÃO SIMCaractere(20)CG_Identificacao (ver regra do campo na tabela origem)CPF do membro04)
TI.FCAO_MEMBRO_COMIS_PROC_LICITNÃO SIMCaractere(1)MCMPLIC_Funcao REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...3".Função do membro 1...305)

MEMBRO_COMISSAO_REAVALIAC_BENSEsta tabela deverá conter os membros das comissões das reavaliações dos bens móveis e imóveis. ... incluída/alterada em 2011        [ sem alteração para 2017 ]
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Obs.1: as comissões são instituídas através de portaria.Obs.2: as Câmaras Municipais, os Consórcios Públicos, as Associações e as Previdências que não possuem bens móveis estão dispensadas do envio desta tabela.
Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):
(X) Mensal

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
COMISSAO_REAVALIACAO_BENSSIM SIMCaractere(16)CMRVBENS_NumPortaria (ver regra do campo na tabela origem)Núm. da portaria da comissão01)
PESSOAL ou CADASTRO_GERALSIM SIMCaractere(20)CMRVBENS_IdentificBeneficiado (ver regra do campo na tabela origem)Identificação do membro02)

NÃO SIMInteiroCMRVBENS_IdentificTipo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...2".Tipo do membro "1" para servidor"2" para não servidor03)
MEMBRO_CONSELHO_MUNICIPALEsta tabela deverá conter os membros dos conselhos municipais. ... incluída/alterada em 2016        [ sem alteração para 2017 ]
Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):
(X) Mensal

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
CONSELHO_MUNICIPALSIM SIMCaractere(2)TCMUNIC_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. do tipo do conselho01)
CONSELHO_MUNICIPALSIM SIMCaractere(10)CMUNIC_DataInicio (ver regra do campo na tabela origem)Data do início do conselho02)
CONSELHO_MUNICIPALSIM SIMCaractere(2)CMUNIC_NaturezaCodigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. da natureza do conselho03)
PESSOAL ou CADASTRO_GERALSIM SIMCaractere(14)MCMUNIC_CPF (ver regra do campo na tabela origem)Matrícula/CPF do membro04)

SIM SIMCaractere(16)MCMUNIC_NumDocumento REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um valor no formato "99999999999/AAAA" (NRO/ANO); o ANO será validado segundo o critério "<= EXERCÍCIO" (ver regra d).
Núm. do documento "99999999999/AAAA" (NRO/ANO)05)

TI.TIPO_DOC_CONSELHO_MUNICNÃO SIMCaractere(1)MCMUNIC_TipoDocumento REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...3".Tipo do documento 1...306)
NÃO SIMCaractere(10)MCMUNIC_DataDocumento REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter uma DATA válida; a DATA será validada segundo o critério "<= DATA ATUAL" (ver regra d).

Data do documento07)

NÃO SIMCaractere(10)MCMUNIC_DataVigencia REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter uma DATA válida; a DATA será validada segundo o critério "DATA FUTURA" (ver regra d).
Data até na qual membro fará parte do conselho08)

NÃO SIMInteiroMCMUNIC_IdentificTipo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...2".Tipo do membro "1" para servidor"2" para não servidor09)
TI.TIPO_MEMBRO_CONSELHO_MUNICNÃO SIMCaractere(1)MCMUNIC_Tipo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...3".Tipo da participação 1...310)

NÃO SIMCaractere(120)MCMUNIC_Representatividade Entidade que membro representa11)
NÃO NÃOCaractere(24)MCMUNIC_NomeArqPDF Informar o nome do arquivo PDF contendo o texto do ato que nomeou os membros do conselho.REGRA 1: A formatação do nome do arquivo PDF deverá estar de acordo com a regra "MCMUNIC_AAAAMM_99999.PDF".

Nome do arquivo PDF12)
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MEMBRO_INVENTARIO_BENS_MOVEISEsta tabela deverá conter os membros das comissões dos inventários dos bens imóveis.Obs.1: as comissões são instituídas através de portaria.
Obs.2: as Câmaras Municipais, os Consórcios Públicos, as Associações e as Previdências que não possuem bens móveis estão dispensadas do envio desta tabela.

... incluída/alterada em 2010        [ sem alteração para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):(X) Mensal
Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações

INVENTARIO_BENS_MOVEISSIM SIMCaractere(16)CMINV_NumPortaria (ver regra do campo na tabela origem)Núm. da portaria do inventário01)
INVENTARIO_BENS_MOVEISSIM SIMCaractere(10)INV_DataInicio (ver regra do campo na tabela origem)Data do início do inventário02)
PESSOAL ou CADASTRO_GERALSIM SIMCaractere(20)MIBM_IdentificMembro (ver regra do campo na tabela origem)Identificação do membro03)

NÃO SIMInteiroMIBM_IdentificTipo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...2".Tipo do membro "1" para servidor"2" para não servidor04)

MOVIMENTO_BANCOEsta tabela deverá conter as movimentações bancárias mensais por conta corrente.Obs.: na carga inicial é obrigatório informar o saldo do exercício anterior.
... incluída/alterada em 2008        [ sem alteração para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):
(X) Inicial(X) Mensal

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
CONTA_BANCARIASIM SIMCaractere(3)BCO_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. do banco01)
CONTA_BANCARIASIM SIMCaractere(10)AGN_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. da agência02)
CONTA_BANCARIASIM SIMCaractere(16)CCBCO_Numero (ver regra do campo na tabela origem)Núm. da conta corrente03)
CONTA_BANCARIASIM SIMCaractere(1)CCBCO_Tipo (ver regra do campo na tabela origem)Tipo da conta corrente04)

SIM SIMCaractere(2)MOVBC_MesReferencia REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "01...12|'99'". REGRA 2: O conteúdo do campo deverá conter um MÊS ou ANO válido; o MÊS ou ANO será validado segundo o critério "= MÊS" (ver regra d).

Mês de referência "99" (NRO)05)

NÃO SIMCaractere(14,2)MOVBC_ValDebito Informar mesmo que seja "0.00" (zero).Total dos débitos06)
NÃO SIMCaractere(14,2)MOVBC_ValCredito Informar mesmo que seja "0.00" (zero).Total dos créditos07)
NÃO SIMCaractere(14,2)MOVBC_Saldo Informar o saldo bancário da conta e não o saldo da movimentação do mês.Obs.: informar mesmo que seja "0.00" (zero).

Saldo da conta08)

MOVIMENTO_CAIXAEsta tabela deverá conter as movimentações do caixa.
Obs.: na carga inicial é obrigatório informar o saldo do exercício anterior.

... incluída/alterada em 2008        [ sem alteração para 2017 ]
Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):(X) Inicial
(X) Mensal

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
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SIM SIMCaractere(2)MOVCX_MesReferencia REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "01...12|'99'". REGRA 2: O conteúdo do campo deverá conter um MÊS ou ANO válido; o MÊS ou ANO será validado segundo o critério "= MÊS" (ver regra d).

Mês de referência "99" (NRO)01)

NÃO SIMCaractere(14,2)MOVCX_ValDebito Informar mesmo que seja "0.00" (zero).Valor dos débitos02)
NÃO SIMCaractere(14,2)MOVCX_ValCredito Informar mesmo que seja "0.00" (zero).Valor dos créditos03)
NÃO SIMCaractere(14,2)MOVCX_Saldo Informar mesmo que seja "0.00" (zero).Saldo do caixa04)

MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMTEsta tabela deverá conter a movimentação diária das contas contábeis no padrão do TCE-MT.Obs.1: é obrigatório, na carga das peças de planejamento, o envio das contas dos grupos "5" e "6".
Obs.2: é obrigatório, na carga inicial, o envio dos saldos do exercício anterior das contas dos grupos "1", "2", "5", "6", "7" e "8".

... incluída/alterada em 2014        [ sem alteração para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):(X) Peças de planejamento
(X) Inicial(X) Mensal

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
TI.ELENCO_CONTAS_TCEMTSIM SIMCaractere(11)ECTCE_Codigo Cód. do elenco de contas01)
TI.TIPO_MOVIMENTO_CONTA_CONTABILSIM SIMCaractere(1)TMC_Codigo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido para as cargas das peças de planejamento e inicial com "'1'" e para as cargas mensais com "'2','3','6'".

Cód. do tipo do movimento contábil02)

SIM SIMCaractere(10)MCC_Data REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter uma DATA válida; a DATA será validada segundo o critério "= DATA MOVIMENTO" (ver regra d).
Data da movimentação03)

NÃO SIMCaractere(14,2)MCC_ValorDebito Informar mesmo que seja "0.00" (zero).REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.
Valor do débito04)

NÃO SIMCaractere(14,2)MCC_ValorCredito Informar mesmo que seja "0.00" (zero).REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.
Valor do crédito05)

MOVIMENTO_DIVIDA_PUBLICAEsta tabela deverá conter as movimentações das dívidas públicas/fundadas e flutuantes.Obs.1: deverão conter multas, juros, encargos, liquidação, cancelamento, pagamento e estornos, entre outros.
Obs.2: multas, juros, encargos e correção aumentam o saldo contábil da dívida.Obs.3: liquidação e cancelamento diminuem o saldo contábil da dívida, já que o pagamento não afeta o saldo.

... incluída/alterada em 2009        [ sem alteração para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):
(X) Mensal

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
DIVIDA_PUBLICASIM SIMInteiroDVPB_NumSequencial (ver regra do campo na tabela origem)Núm. sequencial da dívida pública01)
TI.TIPO_MOVIMENTO_DIVIDA_PUBLICASIM SIMInteiroMDVPB_Tipo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...10".Tipo do movimento 1...1002)

SIM SIMCaractere(10)MDVPB_Data REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter uma Data da movimentação03)
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DATA válida; a DATA será validada segundo o critério "COMPETÊNCIA DA CARGA" (ver regra d).
SIM SIMInteiroMDVPB_NumSequencial Obs.: o número sequencial deve ser utilizado para contemplar os casos de pagamento da dívida com mais de um empenho.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um número POSITIVO quando obrigatório.

Núm. sequencial da movimentação04)

NÃO CONDCaractere(10)MDVPB_DataVencimento REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "MDVPB_Tipo" for "'4'".Data do vencimento05)
NÃO CONDInteiroMDVPB_NumParcela REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "MDVPB_Tipo" for "'4'".Núm. da parcela06)
NÃO SIMCaractere(14,2)MDVPB_Valor REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor da movimentação07)

EMPENHONÃO CONDCaractere(2)ORG_Codigo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "MDVPB_Tipo" for "'4'".Cód. do órgão08)
EMPENHONÃO CONDCaractere(3)UNOR_Codigo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "MDVPB_Tipo" for "'4'".Cód. da unidade orçamentária09)
EMPENHONÃO CONDCaractere(11)EMP_Numero REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "MDVPB_Tipo" for "'4'". REGRA 2: O conteúdo do campo deverá conter um valor no formato "999999/AAAA" (NRO/ANO); o ANO será validado segundo o critério "<= EXERCÍCIO" (ver regra d).

Núm. do empenho "999999/AAAA" (NRO/ANO)10)

MOVIMENTO_MATERIALEsta tabela deverá conter as movimentações de materiais.Obs.: é obrigatório, para as Prefeituras, enviar os estoques iniciais por material na carga inicial.
... incluída/alterada em 2008        [ sem alteração para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):(X) Inicial
(X) Mensal

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
UNIDADE_ORCAMENTARIASIM SIMCaractere(2)ORG_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. do órgão01)
UNIDADE_ORCAMENTARIASIM SIMCaractere(3)UNOR_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. da unidade orçamentária02)
TI.DESDOBRAMENTO_DESPESASIM SIMCaractere(2)ELDE_Codigo Cód. do elemento de despesa03)
TI.DESDOBRAMENTO_DESPESASIM SIMCaractere(2)SELDE_Codigo Cód. do subelemento de despesa04)
TI.DESDOBRAMENTO_DESPESASIM SIMCaractere(2)DELDE_Codigo Cód. do desdobramento da despesa05)
TI.TIPO_MOVIMENTO_MATERIALSIM SIMCaractere(2)MVMAT_Tipo REGRA 1: O conteúdo do campo, para a carga inicial, deverá conter "05"; e nas cargas mensais, deverá conter "'01', '02', '03', '04', '06', '07', '08', '09', '10', '11', '12'".

Tipo da movimentação06)

SIM SIMCaractere(10)MVMAT_Data REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter uma DATA válida; a DATA será validada segundo o critério "= DATA MOVIMENTO" (ver regra d).
Data da movimentação07)

NÃO CONDCaractere(10,2)MVMAT_Quantidade REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido Quantidade08)
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para o conteúdo do "DELDE_Codigo" diferente de "00" (zero).
TI.UNIDADE_MEDIDANÃO SIMCaractere(2)MVMAT_UnidadeMedida REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "01...28|'99'".Unidade de medida 01...28|9909)

NÃO SIMCaractere(14,2)MVMAT_ValorTotal REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor total da movimentação10)

MOVIMENTO_MATERIAL_REQUISICAOEsta tabela deverá conter as saídas de materiais.Obs.: as saídas deverão ser realizadas por requisição.
... incluída/alterada em 2008        [ sem alteração para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):
(X) Mensal

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
MOVIMENTO_MATERIALSIM SIMCaractere(2)ORG_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. do órgão01)
MOVIMENTO_MATERIALSIM SIMCaractere(3)UNOR_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. da unidade orçamentária02)
MOVIMENTO_MATERIALSIM SIMCaractere(2)ELDE_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. do elemento de despesa03)
MOVIMENTO_MATERIALSIM SIMCaractere(2)SELDE_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. do subelemento de despesa04)
MOVIMENTO_MATERIALSIM SIMCaractere(2)DELDE_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. do desdobramento da despesa05)
MOVIMENTO_MATERIALSIM SIMCaractere(2)MVMAT_Tipo (ver regra do campo na tabela origem)Tipo da movimentação06)
MOVIMENTO_MATERIALSIM SIMCaractere(10)MVMAT_Data (ver regra do campo na tabela origem)Data da movimentação07)

SIM SIMCaractere(10)MVMAT_NumRequisicao Núm. da requisição08)
NÃO SIMCaractere(14,2)MVMAT_Valor REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor total09)

VEICULONÃO NÃOCaractere(30)VEIC_Identificacao Informar a identificação do veículo quando a requisição for destinada a este.Identificação do veículo10)

MOVIMENTO_RESTO_PAGAREsta tabela deverá conter as baixas dos restos a pagar. ... incluída/alterada em 2016        [ sem alteração para 2017 ]
Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):(X) Mensal

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
INSCRICAO_RESTO_PAGARSIM SIMCaractere(2)ORG_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. do órgão01)
INSCRICAO_RESTO_PAGARSIM SIMCaractere(3)UNOR_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. da unidade orçamentária02)
INSCRICAO_RESTO_PAGARSIM SIMCaractere(11)EMP_Numero (ver regra do campo na tabela origem)Núm. do empenho03)
INSCRICAO_RESTO_PAGARSIM SIMCaractere(1)IRP_Tipo (ver regra do campo na tabela origem)Tipo da inscrição04)
TI.MODALIDADE_RESTO_PAGARSIM SIMInteiroTMOVRP_ModalidadeMovimento REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...11".Modalidade da movimentação 1...1105)

SIM SIMCaractere(10)MOVRP_Data REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter uma DATA válida; a DATA será validada segundo o critério Data06)
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"COMPETÊNCIA DA CARGA" (ver regra d).
NÃO SIMCaractere(14,2)MOVRP_Valor REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor total07)
NÃO CONDCaractere(255)MOVRP_JustificativaForaOrdem Informar caso o pagamento tenha sido realizado fora da ordem cronológica com recursos da mesma fonte.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "TMOVRP_ModalidadeMovimento" for "'2', '3'".

Justificativa de fora da ordem08)

NÃO CONDCaractere(120)MOVRP_MotivoCancelamento REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "TMOVRP_ModalidadeMovimento" for "'1'".
Motivo do cancelamento09)

DECRETONÃO NÃOCaractere(10)LEI_Numero (ver regra do campo na tabela origem)Núm. da lei da autorização10)
DECRETONÃO NÃOCaractere(10)DECR_Numero (ver regra do campo na tabela origem)Núm. do decreto da autorização11)

NOTA_EXPLICATIVAEsta tabela deverá conter as notas explicativas dos anexos da Lei n° 4.320/64.
... incluída/alterada em 2009        [ sem alteração para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):
(X) Mensal

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
TI.DEMONSTRATIVOS_CONTABEISSIM SIMCaractere(2)NTEX_Anexo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "01...15".Número do anexo 01...1501)

SIM SIMCaractere(2)NTEX_MesReferencia REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "01...12". REGRA 2: O conteúdo do campo deverá conter um MÊS ou ANO válido; o MÊS ou ANO será validado segundo o critério "= MÊS" (ver regra d).

Mês de referência "99" (NRO)02)

NÃO SIMCaractere(21)NTEX_NomeArqPDF Informar o nome do arquivo PDF contendo o texto da nota explicativa.REGRA 1: A formatação do nome do arquivo PDF deverá estar de acordo com a regra "NTEX_AAAAMM_99999.PDF".

Nome do arquivo PDF03)

NOTA_FISCALEsta tabela deverá conter as notas fiscais dos produtos/serviços adquiridos, originários do pagamento de empenho. ... incluída/alterada em 2013        [ sem alteração para 2017 ]
Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):(X) Mensal

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
CADASTRO_GERALSIM SIMCaractere(20)CG_Identificacao (ver regra do campo na tabela origem)CPF/CNPJ do emitente01)
LIQUIDACAO_EMPENHOSIM SIMCaractere(2)ORG_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. do órgão02)
LIQUIDACAO_EMPENHOSIM SIMCaractere(3)UNOR_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. da unidade orçamentária03)
LIQUIDACAO_EMPENHOSIM SIMCaractere(11)EMP_Numero (ver regra do campo na tabela origem)Núm. do empenho04)
LIQUIDACAO_EMPENHOSIM SIMCaractere(11)LIQ_Numero (ver regra do campo na tabela origem)Núm. da liquidação05)

SIM SIMCaractere(10)NTFSC_Numero Núm. da nota fiscal06)
SIM SIMCaractere(3)NTFSC_Serie Série da nota fiscal07)
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TI.MODELO_NOTA_FISCALNÃO SIMInteiroNTFSC_Modelo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "'1', '2', '55'".Modelo da nota fiscal 1, 2, 5508)
NÃO CONDCaractere(44)NTFSC_NumeroNFE Obs: conforme a portaria nº 212/2010, SEFAZ-MT, de 22/09/2010, que alterou a portaria nº 14/2008, SEFAZ-MT, de 22/01/2008, ficou estabelecido que nas operações que incidam ICMS, a partir de 1º de dezembro de 2010, destinadas a administração pública deverão ser emitidas com notas fiscais eletrônicas (NF-e), modelo 55, em substituição a nota fiscal, modelo "1" ou "1-A".REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "NTFSC_Modelo" for "'55'". REGRA 2: O conteúdo do campo deverá conter um número de NF-e válido segundo regra da SEFAZ/MT, ou seja, número e dígito verificador.

Chave de acesso da NF-e do ICMS09)

NÃO NÃOCaractere(9)NTFSC_NumComprovanteSEFAZMT Informar o número do comprovante que acompanha a nota fiscal registrada pelo fornecedor do órgão público no sistema de notas fiscais de saída do fisco estadual. Esta sistemática foi instituída pela Portaria n° 31/2005 SEFAZ-MT.

Núm. do comprovante10)

NÃO CONDCaractere(20)NTFSC_CodVerificacaoNFISS Informar o código de verificação de autenticidade para as notas fiscais de serviço eletrônica do ISS.Obs.: caso não exista informar "NÃO POSSUI".REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "NTFSC_Modelo" for "'2'".

Cód. da verificação de autenticidade11)

NÃO SIMCaractere(10)NTFSC_DataNota REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter uma DATA válida; a DATA será validada segundo o critério "<= EXERCÍCIO" (ver regra d).
Data da nota fiscal12)

NÃO SIMCaractere(255)NTFSC_Objeto Informar no objeto da nota fiscal uma descrição resumida dos produtos.Objeto13)
NÃO SIMCaractere(14,2)NTFSC_ValorDesconto REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor total dos descontos14)
NÃO SIMCaractere(14,2)NTFSC_ValorNota REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor total dos produtos15)
NÃO SIMCaractere(14,2)NTFSC_ValorLiquido REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor total da NF-e16)
NÃO CONDCaractere(22)NTFSC_NomeArqPDF Informar o nome do arquivo PDF contendo o texto da imagem da nota fiscal.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "NTFSC_Modelo" for "'1', '2'". REGRA 2: A formatação do nome do arquivo PDF deverá estar de acordo com a regra "NTFSC_AAAAMM_99999.PDF".

Nome do arquivo PDF17)

ORGAOEsta tabela deverá conter os órgãos do fiscalizado.
Obs.: nas cargas mensais e de envio imediato, enviar apenas os órgãos não enviados na carga das peças de planejamento.

... incluída/alterada em 2008        [ sem alteração para 2017 ]
Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):
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(X) Peças de planejamento(X) Inicial
(X) Mensal(X) Processos Licitatórios

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
SIM SIMCaractere(2)ORG_Codigo Cód. do órgão01)
NÃO SIMCaractere(120)ORG_Nome Nome02)

ORGAO_TIPOEsta tabela deverá conter os tipos dos órgãos do fiscalizado.Obs.: nas cargas mensais e de envio imediato, enviar apenas os tipos não enviados na carga das peças de planejamento.
... incluída/alterada em 2009        [ sem alteração para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):(X) Peças de planejamento
(X) Inicial(X) Mensal
(X) Processos Licitatórios

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
ORGAOSIM SIMCaractere(2)ORG_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. do órgão01)
TI.TIPO_ORGAOSIM SIMInteiroORG_Tipo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...39".Tipo do órgão 1...3902)

PAGAMENTO_EMPENHOEsta tabela deverá conter os pagamentos de empenhos.
... incluída/alterada em 2015        [ sem alteração para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):
(X) Mensal

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
SIM SIMCaractere(16)PGTO_Numero REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um valor no formato "99999999999/AAAA" (NRO/ANO); o ANO será validado segundo o critério "= EXERCÍCIO" (ver regra d).

Núm. do pagamento "99999999999/AAAA" (NRO/ANO)01)

NÃO SIMCaractere(10)PGTO_Data REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter uma DATA válida; a DATA será validada segundo o critério "COMPETÊNCIA DA CARGA" (ver regra d).
Data do pagamento02)

NÃO SIMCaractere(14,2)PGTO_Valor Informar o valor total do pagamento, sem incluir o valor das retenções.Ex.: caso o valor da liquidação seja de R$ 1.000,00 e o fiscalizado efetuar a retenção de 5% do ISS, informar o valor de R$ 950,00.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.

Valor do pagamento03)

CONVENIONÃO NÃOCaractere(16)CONV_Numero Informar quando a despesa estiver vinculada a um convênio celebrado após a liquidação da despesa.Núm. do convênio04)
CONVENIONÃO NÃOCaractere(16)CONV_NumAditivo Informar quando a despesa estiver vinculada a um convênio celebrado após a liquidação da despesa.Núm. do aditivo do convênio05)
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PAGAMENTO_EMPENHO_DOCUMENTOEsta tabela deverá conter os documentos comprobatórios das despesas liquidadas.
... incluída/alterada em 2015        [ sem alteração para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):(X) Mensal
Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações

PAGAMENTO_EMPENHOSIM SIMCaractere(16)PGTO_Numero (ver regra do campo na tabela origem)Núm. do pagamento01)
TI.TIPO_DOC_PAGTO_EMPENHOSIM SIMCaractere(1)PGTODOC_TipoDocumento REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...6".Tipo do documento 1...602)

SIM SIMCaractere(20)PGTODOC_NumDocumento REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número do documento de pagamento ou a palavra "DINHEIRO" (quando o pagamento for em dinheiro).
Núm. do documento03)

NÃO SIMCaractere(14,2)PGTODOC_Valor REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor04)
CONTA_BANCARIANÃO CONDCaractere(3)BCO_Codigo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "PGTODOC_TipoDocumento" for "'1', '2', '4', '5'".

Cód. do banco05)

CONTA_BANCARIANÃO CONDCaractere(10)AGN_Codigo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "PGTODOC_TipoDocumento" for "'1', '2', '4', '5'".
Cód. da agência06)

CONTA_BANCARIANÃO CONDCaractere(16)CCBCO_Numero REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "PGTODOC_TipoDocumento" for "'1', '2', '4', '5'".
Núm. da conta corrente07)

CONTA_BANCARIANÃO CONDCaractere(1)CCBCO_Tipo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...4", quando o conteúdo do campo "PGTODOC_TipoDocumento" for "'1', '2', '4', '5'".
Tipo da conta corrente 1...408)

CONTA_BANCARIANÃO CONDCaractere(3)BCO_CodigoCredor REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "PGTODOC_TipoDocumento" for "'4'".
Cód. do banco credor09)

CONTA_BANCARIANÃO CONDCaractere(10)AGN_CodigoCredor REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "PGTODOC_TipoDocumento" for "'4'".
Cód. da agência credora10)

CONTA_BANCARIANÃO CONDCaractere(16)CCBCO_NumeroCredor REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "PGTODOC_TipoDocumento" for "'4'".
Núm. da conta corrente credora11)

CONTA_BANCARIANÃO CONDCaractere(1)CCBCO_TipoCredor REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...4", quando o conteúdo do campo "PGTODOC_TipoDocumento" for "'4'".
Tipo da conta corrente credora 1...412)

PAGAMENTO_EMPENHO_LIQUIDACAOEsta tabela deverá conter as vinculações dos pagamentos de empenhos com as suas correspondentes liquidações.
... incluída/alterada em 2015        [ sem alteração para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):(X) Mensal
Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações

LIQUIDACAO_EMPENHOSIM SIMCaractere(2)ORG_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. do órgão01)
LIQUIDACAO_EMPENHOSIM SIMCaractere(3)UNOR_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. da unidade 02)
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orçamentária
LIQUIDACAO_EMPENHOSIM SIMCaractere(11)EMP_Numero (ver regra do campo na tabela origem)Núm. do empenho03)
LIQUIDACAO_EMPENHOSIM SIMCaractere(11)LIQ_Numero (ver regra do campo na tabela origem)Núm. da liquidação04)
PAGAMENTO_EMPENHOSIM SIMCaractere(16)PGTO_Numero (ver regra do campo na tabela origem)Núm. do pagamento05)

NÃO NÃOCaractere(255)PGTO_JustificativaForaOrdem Informar caso o pagamento tenha sido realizado fora da ordem cronológica com recursos da mesma fonte.Justificativa de fora da ordem06)

PARALISACAO_RESCISAO_CONTRATOEsta tabela deverá conter as paralisações e/ou rescisões dos contratos.
... incluída/alterada em 2008        [ sem alteração para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):
(X) Mensal

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
CONTRATOSIM SIMInteiroCONT_Tipo (ver regra do campo na tabela origem)Tipo do contrato01)
CONTRATOSIM SIMCaractere(16)CONT_Numero (ver regra do campo na tabela origem)Núm. do contrato02)
CONTRATOSIM SIMCaractere(16)CONT_NumAditivo (ver regra do campo na tabela origem)Núm. do aditivo do contrato03)

SIM SIMCaractere(10)PRCONT_Data REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter uma DATA válida; a DATA será validada segundo o critério "COMPETÊNCIA DA CARGA" (ver regra d).
Data da paralisação/ rescisão04)

NÃO SIMCaractere(1)PRCONT_Tipo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...2".Tipo da operação "1" para paralisação"2" para rescisão05)
NÃO SIMCaractere(120)PRCONT_Motivo Motivo06)
NÃO CONDCaractere(10)PRCONT_Prazo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "PRCONT_Tipo" for "'1'".Prazo da paralisação07)

PARTICIPACAO_PROC_LICIT_ITEMEsta tabela deverá conter as participações (vencedores ou não) dos processos licitatórios por itens. ... incluída/alterada em 2013        [ sem alteração para 2017 ]
Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):(X) Mensal
(X) Processos Licitatórios

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
ITEM_PROC_LICITSIM SIMCaractere(16)PLIC_Numero (ver regra do campo na tabela origem)Núm. do processo licitatório01)
ITEM_PROC_LICITSIM SIMCaractere(2)MLIC_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. da modalidade da licitação02)
ITEM_PROC_LICITSIM SIMCaractere(10)PLIC_Data (ver regra do campo na tabela origem)Data do processo licitatório03)
ITEM_PROC_LICITSIM SIMInteiroPLIC_Situacao (ver regra do campo na tabela origem)Situação do processo licitatório04)
ITEM_PROC_LICITSIM SIMInteiroPLICLOTE_NumeroLote (ver regra do campo na tabela origem)Núm. do lote05)
ITEM_PROC_LICITSIM SIMInteiroIPLIC_NumeroItem (ver regra do campo na tabela origem)Núm. do item06)
PROCESSO_LICITATORIO_SITUACAOSIM SIMInteiroPLIC_SituacaoPLS (ver regra do campo na tabela origem)Processo licitatório situação07)
PROCESSO_LICITATORIO_SITUACAOSIM SIMCaractere(10)PLIC_DataSituacaoPLS (ver regra do campo na tabela origem)Data do processo licitatório situação08)
PARTICIPANTE_PROC_LICITSIM SIMCaractere(20)CG_Identificacao (ver regra do campo na tabela origem)Identificação do participante09)

SIM SIMCaractere(1)PCPLIC_Vencedor REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido É o vencedor? "S" para sim10)
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com "'S', 'N'"."N" para não
NÃO SIMCaractere(1)PCPLIC_Habilitado Informar se o participante foi habilitado para a apresentação de propostas, conforme o artigo 43 da Lei nº 8.666/93.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "'S', 'N'".

Foi habilitado? "S" para sim"N" para não11)

NÃO SIMCaractere(1)PCPLIC_TipoParticipacao REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...2".Tipo da participação "1" para serviço"2" para compra12)
NÃO SIMCaractere(10)PCPLIC_DataProposta REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter uma DATA válida; a DATA será validada segundo o critério "<= DATA ATUAL" (ver regra d).

Data da proposta13)

NÃO CONDCaractere(10,2)PCPLIC_QuantidadeCotada Obs.1: informar na mesma unidade de medida (IPLIC_UnidadeMedida) informada no ITEM_PROCESSO_LICITATORIO.Obs.2: informar quando o participante tiver sido habilitado, ou seja, o vencedor.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo de um dos campos "PCPLIC_Vencedor" ou "PCPLIC_Habilitado" for "S".

Quantidade cotada14)

TI.TIPO_VALOR_PARTIC_PROC_LICITNÃO SIMCaractere(1)PCPLIC_TipoValor Ex.1: para os casos de maior valor percentual: em serviços de publicidade remunerados pelo desconto padrão da agência, a administração poderá optar por licitar o percentual da parcela do investimento em mídia a ser revertido ao anunciante (anexo B das normas padrão de atividade publicitária), portanto, nessa situação, quanto maior o percentual, mais vantajoso será para a administração pública.Ex.2: para os casos de menor valor percentual: na contratação de agência de cobrança que será remunerada por um percentual sobre a recuperação de créditos tributários, nesse caso, o menor percentual vencerá a licitação.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...3".

Tipo do valor 1...315)

NÃO CONDCaractere(14,2)PCPLIC_ValorCotado Informar o valor da proposta final apresentada pelo participante após os lances.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "PCPLIC_TipoValor" for "1" e o conteúdo de um dos campos "PCPLIC_Vencedor" ou "PCPLIC_Habilitado" for "S"; poderá ser igual a "0.00" (zero) somente quando MLIC_Codigo for '10', '29' ou '30'.

Valor cotado16)

NÃO CONDCaractere(14,2)PCPLIC_ValorPropostaOriginal REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "PCPLIC_TipoValor" for "1" e o conteúdo de um dos campos "PCPLIC_Vencedor" ou "PCPLIC_Habilitado" for "S"; poderá ser igual a "0.00" (zero) somente quando MLIC_Codigo for '10', '29' ou '30'.

Valor da proposta original17)

NÃO CONDCaractere(3,2)PCPLIC_PercentualPropostaOrig Informar o valor da proposta final apresentada pelo participante após os lances.Percentual da proposta original18)
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REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando conteúdo do campo "PCPLIC_TipoValor" for "'2', '3'" e o conteúdo de um dos campos "PCPLIC_Vencedor" ou "PCPLIC_Habilitado" for "S". REGRA 2: O conteúdo do campo deverá conter um número POSITIVO quando obrigatório.
NÃO CONDCaractere(3,2)PCPLIC_Percentual Informar o valor da proposta final apresentada pelo participante após os lances.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando conteúdo do campo "PCPLIC_TipoValor" for "'2', '3'" e o conteúdo de um dos campos "PCPLIC_Vencedor" ou "PCPLIC_Habilitado" for "S". REGRA 2: O conteúdo do campo deverá conter um número POSITIVO quando obrigatório.

Percentual da proposta final19)

NÃO CONDCaractere(1)PCPLIC_PrefereMicroempresa Informar se houve preferência na contratação nos casos de empate ficto para a microempresa (art. 44 da LC 123/2006).REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "'A', 'S', 'N'", quando o conteúdo do campo "PCPLIC_Vencedor" for "'S'".

Houve preferência na contratação nos casos de empate ficto para a microempresa?

"A" para não se aplica"S" para sim"N" para não
20)

NÃO SIMCaractere(1)PCPLIC_SaneamMicroempresa Informar se houve direito a saneamento para a microempresa (art. 43, §1º da LC 123/2006).REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "'A', 'S', 'N'".

Houve direito a saneamento para a microempresa?
"A" para não se aplica"S" para sim"N" para não

21)

PARTICIPACAO_PROC_LICIT_LOTEEsta tabela deverá conter as participações (vencedores ou não) dos processos licitatórios por lotes. ... incluída/alterada em 2013        [ sem alteração para 2017 ]
Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):
(X) Mensal(X) Processos Licitatórios

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
PROC_LICIT_LOTESIM SIMCaractere(16)PLIC_Numero (ver regra do campo na tabela origem)Núm. do processo licitatório01)
PROC_LICIT_LOTESIM SIMCaractere(2)MLIC_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. da modalidade da licitação02)
PROC_LICIT_LOTESIM SIMCaractere(10)PLIC_Data (ver regra do campo na tabela origem)Data do processo licitatório03)
PROC_LICIT_LOTESIM SIMInteiroPLIC_Situacao (ver regra do campo na tabela origem)Situação do processo licitatório04)
PARTICIPANTE_PROC_LICITSIM SIMInteiroPLICLOTE_NumeroLote (ver regra do campo na tabela origem)Núm. do lote05)
PROCESSO_LICITATORIO_SITUACAOSIM SIMInteiroPLIC_SituacaoPLS (ver regra do campo na tabela origem)Processo licitatório situação06)
PROCESSO_LICITATORIO_SITUACAOSIM SIMCaractere(10)PLIC_DataSituacaoPLS (ver regra do campo na tabela origem)Data do processo licitatório situação07)
PARTICIPANTE_PROC_LICITSIM SIMCaractere(20)CG_Identificacao (ver regra do campo na tabela origem)Identificação do participante08)

SIM SIMCaractere(1)PCPLICLOTE_Vencedor REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "'S', 'N'".É vencedor? "S" para sim"N" para não09)
NÃO SIMCaractere(1)PCPLICLOTE_Habilitado Informar se o participante foi habilitado para a apresentação de propostas, conforme o artigo 43 da Lei nº Foi habilitado? "S" para sim"N" para não10)
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8.666/93.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "'S', 'N'".
NÃO SIMCaractere(1)PCPLICLOTE_TipoParticipacao REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...2".Tipo da participação "1" para serviço"2" para compra11)
NÃO SIMCaractere(10)PCPLICLOTE_DataProposta REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter uma DATA válida; a DATA será validada segundo o critério "<= DATA ATUAL" (ver regra d).

Data da proposta12)

NÃO SIMCaractere(1)PCPLICLOTE_TipoValor Ex.1: para os casos de maior valor percentual: em serviços de publicidade remunerados pelo desconto padrão da agência, a administração poderá optar por licitar o percentual da parcela do investimento em mídia a ser revertido ao anunciante (anexo B das normas padrão de atividade publicitária), portanto, nessa situação, quanto maior o percentual, mais vantajoso será para a administração pública.Ex.2: para os casos de menor valor percentual: na contratação de agência de cobrança que será remunerada por um percentual sobre a recuperação de créditos tributários, nesse caso, o menor percentual vencerá a licitação.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...3".

Tipo do valor 1...313)

NÃO CONDCaractere(14,2)PCPLICLOTE_ValorCotado Informar o valor da proposta final apresentada pelo participante após os lances.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "PCPLIC_TipoValor" for "1" e o conteúdo de um dos campos "PCPLIC_Vencedor" ou "PCPLIC_Habilitado" for "S"; poderá ser igual a "0.00" (zero) somente quando MLIC_Codigo for '10', '29' ou '30'.

Valor cotado14)

NÃO CONDCaractere(14,2)PCPLICLOTE_ValorPropostaOrig REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "PCPLIC_TipoValor" for "1" e o conteúdo de um dos campos "PCPLIC_Vencedor" ou "PCPLIC_Habilitado" for "S"; poderá ser igual a "0.00" (zero) somente quando MLIC_Codigo for '10', '29' ou '30'.

Valor da proposta original15)

NÃO CONDCaractere(3,2)PCPLICLOTE_PercPropostaOrig Informar o valor da proposta final apresentada pelo participante após os lances.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando conteúdo do campo "PCPLICLOTE_TipoValor" for "'2', '3'" e o conteúdo de um dos campos "PCPLICLOTE_Vencedor" ou "PCPLICLOTE_Habilitado" for "S". REGRA 2: O conteúdo do campo deverá conter um número POSITIVO quando obrigatório.

Percentual da proposta original16)

NÃO CONDCaractere(3,2)PCPLICLOTE_Percentual Informar o valor da proposta final apresentada pelo participante após os lances.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando conteúdo do campo "PCPLICLOTE_TipoValor" for "'2', '3'" e o conteúdo de um dos campos 

Percentual da proposta final17)
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"PCPLICLOTE_Vencedor" ou "PCPLICLOTE_Habilitado" for "S". REGRA 2: O conteúdo do campo deverá conter um número POSITIVO quando obrigatório.
NÃO CONDCaractere(1)PCPLICLOTE_PrefereMicroempresa Informar se houve preferência na contratação nos casos de empate ficto para a microempresa (art. 44 da LC 123/2006).REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "'A', 'S', 'N'", quando o conteúdo do campo "PCPLICLOTE_Vencedor" for "'S'".

Houve preferência na contratação nos casos de empate ficto para a microempresa?

"A" para não se aplica"S" para sim"N" para não
18)

NÃO SIMCaractere(1)PCPLICLOTE_SaneamMicroempresa Informar se houve direito a saneamento para a microempresa (art. 43, §1º da LC 123/2006).REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "'A', 'S', 'N'".

Houve direito a saneamento para a microempresa?
"A" para não se aplica"S" para sim"N" para não

19)

PARTICIPANTE_CONVENIOEsta tabela deverá conter os participantes dos convênios.
Obs.: é obrigatório o envio da participação do próprio fiscalizado no convênio.

... incluída/alterada em 2008        [ sem alteração para 2017 ]
Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):
(X) Inicial(X) Mensal

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
CONVENIOSIM SIMCaractere(16)CONV_Numero (ver regra do campo na tabela origem)Núm. do convênio01)
CONVENIOSIM SIMCaractere(16)CONV_NumAditivo (ver regra do campo na tabela origem)Núm. do aditivo do convênio02)
CADASTRO_GERALSIM SIMCaractere(20)CG_Identificacao (ver regra do campo na tabela origem)Identificação do participante03)

NÃO CONDCaractere(14,2)PCONV_ValorParticip Informar quando o conteúdo do campo CONV_Modalidade (tabela CONVENIO) for "1" ou "3".REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.

Valor da participação04)

NÃO CONDCaractere(3,2)PCONV_PercParticip Informar quando o conteúdo do campo CONV_Modalidade (tabela CONVENIO) for "1" ou "3".REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório e não poderá ser maior que "999.99".

Percentual da participação "999.99" (NRO)05)

PARTICIPANTE_CONVENIO_CERTIDAOEsta tabela deverá conter as certidões dos conveniados. ... incluída/alterada em 2008        [ sem alteração para 2017 ]
Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):(X) Inicial
(X) Mensal

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
PARTICIPANTE_CONVENIOSIM SIMCaractere(16)CONV_Numero (ver regra do campo na tabela origem)Núm. do convênio01)
PARTICIPANTE_CONVENIOSIM SIMCaractere(16)CONV_NumAditivo (ver regra do campo na tabela origem)Núm. do aditivo do convênio02)
PARTICIPANTE_CONVENIOSIM SIMCaractere(20)CG_Identificacao (ver regra do campo na tabela origem)Identificação do participante03)
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SIM SIMCaractere(25)PCONVC_Numero Núm. da certidão04)
TI.TIPO_CERTIDAONÃO SIMCaractere(2)TCERT_Codigo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "01...13".Cód. do tipo da certidão 01...1305)

NÃO SIMCaractere(10)PCONVC_DataEmissao REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter uma DATA válida; a DATA será validada segundo o critério "<= DATA ATUAL" (ver regra d).
Data da emissão da certidão06)

NÃO SIMCaractere(10)PCONVC_DataValidade REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um valor MAIOR ou IGUAL ao conteúdo do campo "PCONVC_DataEmissao".
Data da validade da certidão07)

PARTICIPANTE_PROC_LICITEsta tabela deverá conter os participantes dos processos licitatórios.Obs.: convidados que participarem do processo licitatório também deverão ser informados.
... incluída/alterada em 2008        [ sem alteração para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):
(X) Mensal(X) Processos Licitatórios

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
PROCESSO_LICITATORIOSIM SIMCaractere(16)PLIC_Numero (ver regra do campo na tabela origem)Núm. do processo licitatório01)
PROCESSO_LICITATORIOSIM SIMCaractere(2)MLIC_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. da modalidade da licitação02)
CADASTRO_GERALSIM SIMCaractere(20)CG_Identificacao (ver regra do campo na tabela origem)Identificação do participante03)

NÃO SIMCaractere(1)PTPLIC_Tipo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...2".Tipo do participante "1" para consórcio"2" para participante comum
04)

NÃO NÃOCaractere(16)PPLIC_NumDAMCustoCopiaEdital Informar o número da DAM recolhida do valor do custo de cópia do edital, caso exista.Núm. da DAM de recolhimento05)
PARTICIPANTE_PROC_LICIT_CERTIDEsta tabela deverá conter as certidões dos participantes dos processos licitatórios. ... incluída/alterada em 2008        [ sem alteração para 2017 ]
Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):
(X) Mensal(X) Processos Licitatórios

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
PARTICIPANTE_PROC_LICITSIM SIMCaractere(16)PLIC_Numero (ver regra do campo na tabela origem)Núm. do processo licitatório01)
PARTICIPANTE_PROC_LICITSIM SIMCaractere(2)MLIC_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. da modalidade da licitação02)
PARTICIPANTE_PROC_LICITSIM SIMCaractere(20)CG_Identificacao (ver regra do campo na tabela origem)Identificação do participante03)
TI.TIPO_CERTIDAOSIM SIMCaractere(2)TCERT_Codigo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "01...13".Cód. do tipo da certidão 01...1304)

SIM SIMCaractere(25)CERTP_Numero Núm. da certidão do participante05)
NÃO SIMCaractere(10)CERTP_DataEmissao REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter uma DATA válida; a DATA será validada segundo o critério "<= DATA ATUAL" (ver regra d).

Data da emissão06)

NÃO SIMCaractere(10)CERTP_DataValidade REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um valor Data da validade07)
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MAIOR ou IGUAL ao conteúdo do campo "CERTP_DataEmissao".
NÃO NÃOCaractere(22)CERTP_NomeArqPDF Informar o nome do arquivo PDF contendo o texto da certidão original do participante.REGRA 1: A formatação do nome do arquivo PDF deverá estar de acordo com a regra "CERTP_AAAAMM_99999.PDF".

Nome do arquivo PDF08)

PESSOALEsta tabela deverá conter servidores.
Obs.1: todos os servidores sejam eletivos, efetivos, comissionados, inativos, pensionistas, temporários, pessoal de outras Unidades Gestoras em disposição no fiscalizado, servidor do fiscalizado cedido a outras Unidades Gestoras, etc., deverão ser enviados.
Obs.2: as Previdências deverão encaminhar todos os servidores vinculados à Previdência.Obs.3: enviar na carga das peças de planejamento os servidores referenciados nas tabelas PLANO_ESTRATEGICO_META e PLANO_ESTRATEGICO_INICIATIVA.

... incluída/alterada em 2013        [ sem alteração para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):
(X) Peças de planejamento(X) Mensal
(X) Benefícios Previdenciários(X) Concursos Públicos
(X) Processos Licitatórios

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
SIM SIMCaractere(10)PESS_Matricula REGRA 1: O conteúdo do campo não deverá conter espaços em branco (" ") quando obrigatório.Núm. da matrícula do servidor "9999999999" (NRO)01)
NÃO SIMCaractere(60)PESS_Nome REGRA 1: O conteúdo do campo não deverá conter palavras como "SEM INFORMACAO", "NAO USAR", etc.; e suas variações com acentuação.

Nome02)

NÃO SIMCaractere(14)PESS_CPF REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um número de CPF ("999.999.999-99") válido.CPF "999.999.999-99"03)
NÃO SIMCaractere(10)PESS_DataNascimento REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter uma DATA válida; a DATA será validada segundo o critério "<= DATA ATUAL" (ver regra d).

Data de nascimento04)

NÃO SIMCaractere(1)PESS_Sexo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...2".Sexo "1" para masculino"2" para feminino05)
TI.ESTADO_CIVILNÃO SIMCaractere(1)PESS_EstadoCivil REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...6".Estado civil 1...606)

NÃO CONDCaractere(60)PESS_NomeConjuge REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "PESS_EstadoCivil" for "'2', '6'".
Nome do(a) cônjuge07)

NÃO CONDCaractere(14)PESS_CPFConjuge REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido se o conteúdo do campo "PESS_EstadoCivil" for "'2', '6'". REGRA 2: O conteúdo do campo deverá conter um número de CPF ("999.999.999-99") válido.

CPF do(a) cônjuge "999.999.999-99"08)

NÃO SIMCaractere(60)PESS_NomeMae Informar quando:a) o conteúdo do campo CHFPESS_FormaOcupacaocargos for "3", "4" ou "5" (tabela CARGA_HORARIA_FUNCAO_PESSOA); ou 

Nome da mãe09)
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b) o conteúdo do campo CHFPESS_FormaOcupacao for "1" ou "2" (tabela CARGA_HORARIA_FUNCAO_PESSOA) e o conteúdo do campo CFPESSUG_NaturezaCargo for "6", "7" e "8" (tabela CARGO_FUNCAO_PESSOAL_UG).REGRA 1: O conteúdo do campo não deverá conter palavras como "SEM INFORMACAO", "NAO USAR", etc.; e suas variações com acentuação.
NÃO CONDCaractere(14)PESS_CPFMae Informar quando:a) o conteúdo do campo CHFPESS_FormaOcupacaocargos for "3", "4" ou "5" (tabela CARGA_HORARIA_FUNCAO_PESSOA); ou b) o conteúdo do campo CHFPESS_FormaOcupacao for "1" ou "2" (tabela CARGA_HORARIA_FUNCAO_PESSOA) e o conteúdo do campo CFPESSUG_NaturezaCargo for "6", "7" e "8" (tabela CARGO_FUNCAO_PESSOAL_UG).REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um número de CPF ("999.999.999-99") válido.

CPF da mãe "999.999.999-99"10)

NÃO CONDCaractere(60)PESS_NomePai Informar "NÃO CONSTA", caso não seja possível informar.Informar quando:a) o conteúdo do campo CHFPESS_FormaOcupacaocargos for "3", "4" ou "5" (tabela CARGA_HORARIA_FUNCAO_PESSOA); ou b) o conteúdo do campo CHFPESS_FormaOcupacao for "1" ou "2" (tabela CARGA_HORARIA_FUNCAO_PESSOA) e o conteúdo do campo CFPESSUG_NaturezaCargo for "6", "7" e "8" (tabela CARGO_FUNCAO_PESSOAL_UG).

Nome do pai11)

NÃO CONDCaractere(14)PESS_CPFPai REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um número de CPF ("999.999.999-99") válido caso o conteúdo do campo "PESS_NomePai" seja diferente de "NÃO CONSTA".

CPF do pai "999.999.999-99"12)

TI.TIPO_ESCOLARIDADENÃO SIMInteiroTESC_Codigo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...8".Cód. do tipo da escolaridade 1...813)
NÃO SIMCaractere(14)PESS_NumeroPISPASEP Obs.1: o número informado deverá obedecer as seguintes regras: a) o dígito verificador deverá obedecer a regra do módulo 11; b) o número não pode iniciar com 109 a 119, pois trata-se de número de contribuinte individual (INSS); Obs.2: caso não exista, informar "SEM INFORMAÇÃO".Obs.3: caso exista, informar apenas números, sem máscara.

Núm. do PIS/PASEP14)

NÃO SIMCaractere(1)PESS_PNE REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "'S', 'N'".É portador de necessidades especiais (PNE)? "S" para sim"N" para não15)

PESSOAL_APROVADO_CONCURSOEsta tabela deverá conter os aprovados em concursos, processos seletivos públicos ou processos seletivos simplificados.Obs.1: será exigida para os certames iniciados a partir de 01/05/2011, quando o aprovado tomou posse no mês.
Obs.2: será exigido para os certames iniciados antes de 01/05/2011 quando o servidor for relacionado a tabela CARGA_HORARIA_FUNCAO_PESSOAL (campos CONC_Numero e CONC_Tipo onde será 

... incluída/alterada em 2011        [ sem alteração para 2017 ]
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considerado o campo CONC_DataInicioConcurso da tabela CONCURSO).
Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):(X) Mensal

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
APROVADO_CONCURSOSIM SIMCaractere(16)CONC_Numero (ver regra do campo na tabela origem)Núm. do concurso01)
APROVADO_CONCURSOSIM SIMInteiroCONC_Tipo (ver regra do campo na tabela origem)Tipo do concurso02)
APROVADO_CONCURSOSIM SIMInteiroCONCS_Situacao (ver regra do campo na tabela origem)Situação do concurso (demais situações)03)
APROVADO_CONCURSOSIM SIMCaractere(10)CONCS_DataSituacao (ver regra do campo na tabela origem)Data da situação do concurso (demais situações)04)
APROVADO_CONCURSOSIM SIMInteiroCONCAR_Situacao (ver regra do campo na tabela origem)Situação do concurso (abertura e retificação)05)
APROVADO_CONCURSOSIM SIMCaractere(10)CONCAR_Data (ver regra do campo na tabela origem)Data da situação do concurso (abertura e retificação)

06)

APROVADO_CONCURSOSIM SIMCaractere(7)CFPESS_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. do cargo/função pessoal07)
APROVADO_CONCURSOSIM SIMCaractere(10)CFPESSUG_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. do cargo08)
APROVADO_CONCURSOSIM SIMInteiroCFPESSUGP_NumSequencial (ver regra do campo na tabela origem)Núm. sequencial das especialidades ou região09)
APROVADO_CONCURSOSIM SIMCaractere(14)APCONC_CPF (ver regra do campo na tabela origem)CPF do aprovado10)
PESSOALSIM SIMCaractere(10)PESS_Matricula (ver regra do campo na tabela origem)Núm. da matrícula do servidor11)

PESSOAL_CONTRATO_EFETIVADOEsta tabela deverá conter os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias contratados que se tornaram servidores efetivos.... incluída/alterada em 2015        [ sem alteração para 2017 ]
Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):(X) Inicial
(X) Mensal

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
PESSOAL_CONTRATO_PTEMPORARIOSIM SIMCaractere(16)CONTP_Numero (ver regra do campo na tabela origem)Núm. do contrato01)
PESSOAL_CONTRATO_PTEMPORARIOSIM SIMCaractere(16)CONTP_NumAditivo (ver regra do campo na tabela origem)Núm. do aditivo do contrato de pessoal02)
PESSOAL_CONTRATO_PTEMPORARIOSIM SIMCaractere(10)PESS_Matricula (ver regra do campo na tabela origem)Núm. da matrícula do servidor03)

NÃO SIMCaractere(10)CONTE_DataEfetivacao REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter uma DATA válida; a DATA será validada segundo o critério "<= EXERCÍCIO" (ver regra d).
Data da efetivação04)

TI.TIPO_PREVIDENCIANÃO SIMInteiroCONTE_RegimePrevidencia REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...2".Regime de previdência 1...205)
NÃO SIMCaractere(16)CONTE_NumProtocoloTCE Informar o número do processo/protocolo, caso a anulação seja oriunda da condenação do TCE-MT.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um valor 

Núm. do protocolo TCE-MT "99999999999/AAAA" (NRO/ANO)06)
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no formato "99999999999/AAAA" (NRO/ANO); o ANO será validado segundo o critério "<= EXERCÍCIO" (ver regra d).
NÃO SIMCaractere(22)CONTE_NomeArqPDF Informar o nome do arquivo PDF contendo o texto do comprovante da certificação.REGRA 1: A formatação do nome do arquivo PDF deverá estar de acordo com a regra "CONTE_AAAAMM_99999.PDF".

Nome do arquivo PDF07)

PESSOAL_CONTRATO_PTEMPORARIOEsta tabela deverá conter os contratos de pessoal temporário.
... incluída/alterada em 2008        [ sem alteração para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):
(X) Mensal

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
CONTRATO_PESSOAL_TEMPORARIOSIM SIMCaractere(16)CONTP_Numero (ver regra do campo na tabela origem)Núm. do contrato01)
CONTRATO_PESSOAL_TEMPORARIOSIM SIMCaractere(16)CONTP_NumAditivo (ver regra do campo na tabela origem)Núm. do aditivo do contrato de pessoal02)
PESSOALSIM SIMCaractere(10)PESS_Matricula (ver regra do campo na tabela origem)Núm. da matrícula do servidor03)

PESSOAL_DEPENDENTEEsta tabela deverá conter dependentes dos servidores. ... incluída/alterada em 2012        [ sem alteração para 2017 ]
Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):
(X) Mensal

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
PESSOALSIM SIMCaractere(10)PESS_Matricula (ver regra do campo na tabela origem)Núm. da matrícula do servidor01)

SIM SIMInteiroPD_NumSequencial REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um número POSITIVO quando obrigatório.Núm. sequencial do dependente02)
TI.TIPO_PARENTESCONÃO SIMInteiroPD_Parentesco REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...11".Tipo da dependência/ parentesco 1...1103)

NÃO SIMInteiroPD_Dependente Informar se é dependente ou parente conforme o conteúdo do campo PD_Parentesco.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...2".

Dependente/ parente "1" para dependente"2" para parente04)

NÃO SIMCaractere(60)PD_NomeDependente Nome05)
NÃO CONDCaractere(14)PD_CPF REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um número de CPF ("999.999.999-99") válido quando o conteúdo do campo "PD_Dependente" for "'1'" e o dependente for maior de 18 anos.

CPF "999.999.999-99"06)

NÃO CONDCaractere(10)PD_DataNascimento REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um valor quando o conteúdo do campo "PD_Dependente" for "'1'". REGRA 2: O conteúdo do campo deverá conter uma DATA válida; a DATA será validada segundo o critério "<= DATA ATUAL" (ver regra d).

Data de nascimento07)

PESSOAL_DESCONTO_FOLHA_PAGTOEsta tabela deverá conter os descontos, benefícios e gratificações da folha de pagamento por servidor, tabela PESSOAL_FOLHA_PAGAMENTO. ... incluída/alterada em 2017 [ NOVIDADE para 2017 ]
Pág.: 131(C) 2017 Secretaria de Tecnologia da Informação :: Tribunal de Contas Mato Grosso ::  aplic@tce.mt.gov.br ou (65) 3613-2940 / 7553 / 7554 / 7563 (Consultoria Técnica)



Leiaute APLIC 2017
Tribunal de Contas de Mato GrossoSecretaria de Tecnologia da InformaçãoAPLIC Pré-validação | versão 2.1.1.0

Data: 10/05/2017Hora: 13:30:46

Obs.1: os Consórcios Públicos, as Associações e as Previdências que não possuírem despesas com pessoal estão dispensados do pedido de liberação de envio desta tabela, assim será considerado que não existe folha de pagamento nestes fiscalizados.
Obs.2: caso exista despesa nestas dotações e não exista folha de pagamento, deverá ser enviada uma solicitação de liberação de tabela ao TCE-MT.
Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):(X) Mensal

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
PESSOAL_FOLHA_PAGAMENTOSIM SIMCaractere(2)ORG_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. do órgão01)
PESSOAL_FOLHA_PAGAMENTOSIM SIMCaractere(3)UNOR_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. da unidade orçamentária02)
PESSOAL_FOLHA_PAGAMENTOSIM SIMCaractere(4)FPGTO_AnoReferencia (ver regra do campo na tabela origem)Ano de referência03)
PESSOAL_FOLHA_PAGAMENTOSIM SIMCaractere(2)FPGTO_MesReferencia (ver regra do campo na tabela origem)Mês de referência04)
PESSOAL_FOLHA_PAGAMENTOSIM SIMInteiroFPGTO_NumFolhaPagto (ver regra do campo na tabela origem)Núm. sequencial05)
PESSOAL_FOLHA_PAGAMENTOSIM SIMCaractere(10)PESS_Matricula (ver regra do campo na tabela origem)Núm. da matrícula do servidor06)
TI.TIPO_DESC_BENEF_GRATIFSIM SIMInteiroTDBG_Codigo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Cód. do tipo do desconto, benefício ou gratificação07)

NÃO SIMCaractere(14,2)PDFP_Valor REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um número POSITIVO quando obrigatório.Valor08)
NÃO CONDCaractere(50)TDBG_Outro REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "TDBG_Codigo" for "'98', '99'".

Outro tipo de desconto, benefício ou gratificação09)

PESSOAL_DOCUMENTOEsta tabela deverá conter os documentos exigidos pelo TCE-MT relativos aos atos de admissão de pessoal e as prorrogações de contratos temporários.Obs.: enviar os documentos relativos aos admitidos a partir de 01/01/2011.
... incluída/alterada em 2012        [ sem alteração para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):(X) Mensal
Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações

PESSOALSIM SIMCaractere(10)PESS_Matricula (ver regra do campo na tabela origem)Núm. da matrícula do servidor01)
TI.PESSOAL_TIPO_DOCUMENTOSIM SIMInteiroPESSDOC_Tipo Informar o tipo do documento relativo ao ato de pessoal.Obs.: pelo parecer do Controle Interno, é obrigatório seu envio a partir da carga do mês de maio/2011, caso esteja vinculado a um certame iniciado a partir deste período.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...17".

Tipo do documento 1...1702)

SIM SIMInteiroPESSDOC_NumSequencial Obs.: somente poderá existir mais de 1 (um) registro para a mesma matrícula e o tipo de documento, caso o conteúdo do campo PESSDOC_Tipo for "1" ou "6" e e existir uma prorrogação do contrato temporário.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um número POSITIVO quando obrigatório.

Núm. sequencial do documento03)

PESSOAL_CONTRATO_PTEMPORARIONÃO NÃOCaractere(16)CONTP_Numero Informar se for um servidor cuja forma de ocupação seja Núm. do contrato04)
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temporária.
PESSOAL_CONTRATO_PTEMPORARIONÃO NÃOCaractere(16)CONTP_NumAditivo Informar se for um servidor cuja forma de ocupação seja temporária.Núm. do aditivo do contrato de pessoal05)

NÃO SIMCaractere(24)PESSDOC_NomeArqPDF Informar o nome do arquivo PDF contendo o texto do documento conforme o conteúdo do campo PESSDOC_Tipo.Obs.: caso seja um único parecer para todos os atos de pessoal, deve ser repetido o nome do arquivo PDF nos registros de cada matrícula.REGRA 1: A formatação do nome do arquivo PDF deverá estar de acordo com a regra "PESSDOC_AAAAMM_99999.PDF".

Nome do arquivo PDF06)

PESSOAL_EM_DISPOSICAOEsta tabela deverá conter os servidores das outras Unidades Gestoras em disposição no fiscalizado. ... incluída/alterada em 2016        [ sem alteração para 2017 ]
Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):(X) Mensal

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
PESSOALSIM SIMCaractere(10)PESS_Matricula (ver regra do campo na tabela origem)Núm. da matrícula do servidor01)

SIM SIMCaractere(10)PESSDP_Data REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter uma DATA válida; a DATA será validada segundo o critério "COMPETÊNCIA DA CARGA" (ver regra d).
Data da disponibilidade02)

CARGO_FUNCAO_PESSOAL_UGNÃO SIMCaractere(7)CFPESS_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. do cargo/função pessoal03)
CARGO_FUNCAO_PESSOAL_UGNÃO SIMCaractere(10)CFPESSUG_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. do cargo que o servidor irá exercer04)

NÃO SIMCaractere(1)PESSDP_Onus Obs.: caso o conteúdo do campo seja "S" entende-se que o ônus é para o próprio fiscalizado; caso seja "N" para o local que está cedendo o servidor.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "'S', 'N'".

Disposição com ônus para o fiscalizado? "S" para sim"N" para não05)

NÃO SIMInteiroPESSDP_Origem REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...3".Origem "1" para municipal (MT)"2" para estadual (MT)"3" para outro
06)

TI.UGNÃO CONDCaractere(7)PESSDP_UGOrigem REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "PESSDP_Origem" for "'1', '2'".
Cód. da Unidade Gestora de origem07)

NÃO CONDCaractere(50)PESSDP_Local REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "PESSDP_Origem" for "'3'".Local de origem08)

PESSOAL_FOLHA_PAGAMENTOEsta tabela deverá conter os servidores das folhas de pagamento (tabela FOLHA_PAGAMENTO).
Obs.1: os Consórcios Públicos, as Associações e as Previdências que não possuírem despesas com pessoal ficarão dispensados do pedido de liberação do envio desta tabela, assim será considerado que não existe folha de pagamento nestes fiscalizados.
Obs.2: caso exista despesa nestas dotações e não exista folha de pagamento, deverá ser enviada uma solicitação de liberação de tabela ao TCE-MT.

... incluída/alterada em 2011        [ sem alteração para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):
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(X) Mensal
Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações

FOLHA_PAGAMENTOSIM SIMCaractere(2)ORG_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. do órgão01)
FOLHA_PAGAMENTOSIM SIMCaractere(3)UNOR_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. da unidade orçamentária02)
FOLHA_PAGAMENTOSIM SIMCaractere(4)FPGTO_AnoReferencia (ver regra do campo na tabela origem)Ano de referência03)
FOLHA_PAGAMENTOSIM SIMCaractere(2)FPGTO_MesReferencia (ver regra do campo na tabela origem)Mês de referência04)
FOLHA_PAGAMENTOSIM SIMInteiroFPGTO_NumFolhaPagto (ver regra do campo na tabela origem)Núm. sequencial05)
PESSOALSIM SIMCaractere(10)PESS_Matricula (ver regra do campo na tabela origem)Núm. da matrícula do servidor06)

NÃO SIMInteiroPFG_AreaAtuacao Obs.: o tipo "1" só poderá ser encaminhado nas folhas de pagamento da Secretaria de Educação.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...2".

Área de atuação "1" para FUNDEB 60% (profissional do magistério na educação básica)"2" para outros

07)

NÃO SIMCaractere(1)PFG_Rescisao REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "'S', 'N'".É folha de pagamento de rescisão? "S" para sim"N" para não08)
NÃO SIMCaractere(14,2)PFG_ValorBase Informar o valor base (subsídio, salário, vencimento, etc.), desconsiderando os benefícios, descontos e gratificações.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.

Valor base09)

NÃO SIMCaractere(14,2)PFG_ValorBeneficios Informar a soma dos benefícios (TI.TIPO_DESC_BENEF_GRATIF, coluna TDBG_TIPO igual a "B").REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.

Valor dos benefícios10)

NÃO SIMCaractere(14,2)PFG_ValorDescontos Informar a soma dos benefícios (TI.TIPO_DESC_BENEF_GRATIF, coluna TDBG_TIPO igual a "D").REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.

Valor dos descontos11)

NÃO SIMCaractere(14,2)PFG_ValorGratificacoes Informar a soma dos benefícios (TI.TIPO_DESC_BENEF_GRATIF, coluna TDBG_TIPO igual a "G").REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.

Valor das gratificações12)

NÃO SIMCaractere(14,2)PFG_ValLiquido REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um valor igual ao valor do cálculo: valor base + valor dos benefícios + valor das gratificações - valor dos descontos.
Valor líquido13)

CARGO_FUNC_PESS_UG_REMUNERACAONÃO CONDCaractere(7)CFPESS_Codigo Informar caso não exista um registro dessa matrícula na tabela PESSOAL_PREVIDENCIA.Obs.: nos casos de servidor efetivo que ocupe cargo comissionado, deve-se relacionar com o cargo efetivo.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar de acordo com o Classificação Brasileira de Ocupações (CBO); 

Cód. do cargo/função pessoal "1" ou "2" ou formatado como "9999.99" (NRO)14)
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deverá ser "1" ou "2" ou formatado como "9999.99"'.
CARGO_FUNC_PESS_UG_REMUNERACAONÃO CONDCaractere(10)CFPESSUG_Codigo Informar caso não exista um registro dessa matrícula na tabela PESSOAL_PREVIDENCIA.Obs.: nos casos de servidor efetivo que ocupe cargo comissionado, deve-se relacionar com o cargo efetivo.

Cód. do cargo15)

CARGO_FUNC_PESS_UG_REMUNERACAONÃO CONDCaractere(10)LEI_Numero Informar caso não exista um registro dessa matrícula na tabela PESSOAL_PREVIDENCIA.Obs.: nos casos de servidor efetivo que ocupe cargo comissionado, deve-se relacionar com o cargo efetivo.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um valor no formato "99999/AAAA" (NRO/ANO); o ANO será validado segundo o critério "<= EXERCÍCIO" (ver regra d).

Núm. da lei da revisão/ aumento "99999/AAAA" (NRO/ANO)16)

CARGO_FUNC_PESS_UG_REMUNERACAONÃO CONDCaractere(4)CFPESSUGR_ClasseNivel Informar caso não exista um registro dessa matrícula na tabela PESSOAL_PREVIDENCIA.Obs.: nos casos de servidor efetivo que ocupe cargo comissionado, deve-se relacionar com o cargo efetivo.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o/um dos seguinte(s) formato(s): "X-99" ou "X999".

Classe/nível "X-99" ou "X999"17)

PESSOAL_PREVIDENCIAEsta tabela deverá conter os servidores municipais inativos, pensionistas (inclusive pensão de mercê) e ativos que recebam benefício previdenciário do RPPS.
... incluída/alterada em 2011        [ sem alteração para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):(X) Mensal
Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações

PESSOALSIM SIMCaractere(10)PESS_Matricula (ver regra do campo na tabela origem)Núm. da matrícula do servidor01)
TI.TIPO_PREVIDENCIASIM SIMInteiroPESSIP_TipoRegime Informar "2" quando o conteúdo do campo PESSIP_TipoBeneficio for igual a "4"REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...3".

Tipo do regime 1...302)

SIM SIMInteiroPESSIP_Sequencial REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um número POSITIVO quando obrigatório.Núm. sequencial03)
NÃO SIMCaractere(10)PESSIP_DataInicioBeneficio REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter uma DATA válida; a DATA será validada segundo o critério "<= DATA ATUAL" (ver regra d).

Data do início04)

TI.TIPO_BENEFICIO_PREVIDENCIANÃO SIMCaractere(1)PESSIP_TipoBeneficio Obs.: o valor "3" deverá ser informado quando a servidor ativo receber algum benefício previdenciário (auxílio maternidade, auxílio doença, etc.)REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...4".

Tipo do benefício 1...405)

NÃO NÃOCaractere(16)PESSIP_NumProtocoloRPPS Informar o número de protocolo no RPPS de averbação de tempo de serviço (contribuição) em outros regimes de previdência.
Núm. do protocolo06)

NÃO NÃOCaractere(16)PESSIP_NumAcordaoTCE REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um valor no formato "99999999999/AAAA" (NRO/ANO); o ANO será validado segundo o critério "<= EXERCÍCIO" (ver regra d).
Núm. do acordão TCE-MT "99999999999/AAAA" (NRO/ANO)07)

NÃO NÃOCaractere(16)PESSIP_NumProtocoloTCE Informar o número do processo/protocolo, caso a Núm. do protocolo TCE-MT "99999999-9/AAAA" 08)
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anulação seja oriunda da condenação do TCE-MT.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um valor no formato "99999999-9/AAAA" (NRO-DIGITO/ANO); o ANO será validado segundo o critério "<= EXERCÍCIO" (ver regra d).

(NRO-DIGITO/ANO)

PESSOALNÃO CONDCaractere(10)PESS_MatriculaServidVinculado Obs.1: informar a matrícula do servidor ao qual o pensionista está vinculado quando o conteúdo do campo PESSIP_TipoBeneficio for igual a "2".Obs.2: informar a matrícula do pensionista, quando não vinculação a nenhum servidor, quando o conteúdo do campo PESSIP_TipoBeneficio for igual a "4".REGRA 1: O conteúdo do campo não deverá conter espaços em branco (" ") quando obrigatório.

Núm. da matrícula do servidor "9999999999" (NRO)09)

TI.TIPO_PARENTESCO_PREVIDENCIANÃO CONDCaractere(1)PESSIP_Parentesco REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...9", quando o conteúdo do campo "PESSIP_TipoBeneficio" for "'2', '4'".
Parentesco 1...910)

NÃO CONDCaractere(60)PESSIP_DescricaoRegime REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "PESSIP_TipoRegime" for "'3'".
Descrição do regime11)

PLANO_ESTRAT_INDIC_ACOMPANHAMEsta tabela deverá conter o acompanhamento anual dos indicadores do plano estratégico.Obs.: é obrigatório o seu envio na carga de dezembro.
... incluída/alterada em 2014        [ sem alteração para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):
(X) Mensal

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
PLANO_ESTRATEGICO_INDICADORSIM SIMCaractere(4)PRG_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. do programa01)
PLANO_ESTRATEGICO_INDICADORSIM SIMCaractere(4)IND_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. do indicador02)

SIM SIMInteiroPEIA_MesCompetencia REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "'12'".Mês de competência 1203)
NÃO SIMCaractere(14,2)PEIA_IndiceAtual REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um número POSITIVO quando obrigatório.Índice no mês04)

PLANO_ESTRAT_INDIC_INICEsta tabela deverá conter os relacionamentos entre as tabela PLANO_ESTRATEGICO_INDICADOR e PLANO_ESTRATEGICO_INICIATIVA. ... incluída/alterada em 2014        [ sem alteração para 2017 ]
Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):
(X) Peças de planejamento(X) Mensal

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
PLANO_ESTRATEGICO_INDICADORSIM SIMCaractere(4)PRG_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. do programa01)
PLANO_ESTRATEGICO_INDICADORSIM SIMCaractere(4)IND_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. do indicador02)
PLANO_ESTRATEGICO_INICIATIVASIM SIMCaractere(4)OBJ_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. do objetivo03)
PLANO_ESTRATEGICO_INICIATIVASIM SIMCaractere(4)INIC_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. da iniciativa04)

PLANO_ESTRAT_META_ACOMPANHAMEsta tabela deverá conter o acompanhamento anual das metas do plano estratégico.
... incluída/alterada em 2014        [ sem alteração para 2017 ]

Pág.: 136(C) 2017 Secretaria de Tecnologia da Informação :: Tribunal de Contas Mato Grosso ::  aplic@tce.mt.gov.br ou (65) 3613-2940 / 7553 / 7554 / 7563 (Consultoria Técnica)



Leiaute APLIC 2017
Tribunal de Contas de Mato GrossoSecretaria de Tecnologia da InformaçãoAPLIC Pré-validação | versão 2.1.1.0

Data: 10/05/2017Hora: 13:30:46

Obs.: é obrigatório o seu envio na carga de dezembro.
Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):(X) Mensal

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
PLANO_ESTRATEGICO_METASIM SIMCaractere(4)OBJ_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. do objetivo01)
PLANO_ESTRATEGICO_METASIM SIMCaractere(4)META_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. da meta02)

SIM SIMInteiroPEMA_MesCompetencia REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "'12'".Mês de competência 1203)
NÃO SIMCaractere(14,2)PEMA_QtdeAtual REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um número POSITIVO quando obrigatório.Quantidade no mês04)

PLANO_ESTRAT_OBJET_ACOMPANHAMEsta tabela deverá conter a análise situacional de cada objetivo e suas respectivas metas.Obs.: é obrigatório o seu envio na carga de dezembro.
... incluída/alterada em 2014        [ sem alteração para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):
(X) Mensal

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
PLANO_ESTRATEGICO_OBJETIVOSIM SIMCaractere(4)OBJ_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. do objetivo01)

SIM SIMInteiroPEOA_MesCompetencia REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "'12'".Mês de competência 1202)
NÃO SIMCaractere(21)PEOA_NomeArqPDF Informar o nome do arquivo PDF contendo o texto da análise situacional do objetivo e suas respectivas metas.REGRA 1: A formatação do nome do arquivo PDF deverá estar de acordo com a regra "PEOA_AAAAMM_99999.PDF".

Nome do arquivo PDF03)

PLANO_ESTRAT_OBJET_ORGAOEsta tabela deverá conter os responsáveis pelos objetivos. ... incluída/alterada em 2014        [ sem alteração para 2017 ]
Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):(X) Peças de planejamento
(X) Mensal

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
PLANO_ESTRATEGICO_OBJETIVOSIM SIMCaractere(4)OBJ_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. do objetivo01)
ORGAOSIM SIMCaractere(2)ORG_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. do órgão responsável pelo objetivo02)

PLANO_ESTRATEGICO_INDICADOREsta tabela deverá conter os indicadores relacionados aos programas do plano estratégico. ... incluída/alterada em 2014        [ sem alteração para 2017 ]
Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):(X) Peças de planejamento
(X) Mensal

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
PROGRAMASIM SIMCaractere(4)PRG_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. do programa01)
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SIM SIMCaractere(4)IND_Codigo Cód. do indicador02)
NÃO SIMCaractere(255)IND_Descricao Descrição03)
NÃO SIMCaractere(14,2)IND_IndiceInicial REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Índice inicial04)
NÃO SIMCaractere(14,2)IND_IndiceDesejado REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Índice desejado05)
NÃO SIMCaractere(60)IND_UnidadeMedida Unidade de medida06)

PLANO_ESTRATEGICO_INICIATIVAEsta tabela deverá conter as iniciativas de cada objetivo ligado ao plano estratégico.
... incluída/alterada em 2014        [ sem alteração para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):
(X) Peças de planejamento(X) Mensal

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
PLANO_ESTRATEGICO_OBJETIVOSIM SIMCaractere(4)OBJ_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. do objetivo01)

SIM SIMCaractere(4)INIC_Codigo Cód. da iniciativa02)
NÃO SIMCaractere(255)INIC_Descricao Descrição03)

PESSOALNÃO NÃOCaractere(10)PESS_Matricula Informar a matrícula do responsável pela iniciativa, caso exista.Núm. da matrícula do responsável pela iniciativa04)

PLANO_ESTRATEGICO_METAEsta tabela deverá conter as metas de cada objetivo ligado ao plano estratégico.
... incluída/alterada em 2014        [ sem alteração para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):
(X) Peças de planejamento(X) Mensal

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
PLANO_ESTRATEGICO_OBJETIVOSIM SIMCaractere(4)OBJ_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. do objetivo01)

SIM SIMCaractere(4)META_Codigo Cód. da meta02)
NÃO SIMCaractere(255)META_Descricao Descrição03)
NÃO SIMCaractere(10)META_DataFinal Data do término04)
NÃO SIMCaractere(14,2)META_Quantidade REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Quantidade05)
NÃO SIMCaractere(60)META_UnidadeMedida Unidade de medida06)

PESSOALNÃO NÃOCaractere(10)PESS_Matricula Informar a matrícula do responsável pela meta, caso exista.Núm. da matrícula do responsável pela meta07)

PLANO_ESTRATEGICO_OBJETIVOEsta tabela deverá conter os objetivos do plano estratégico.
... incluída/alterada em 2014        [ sem alteração para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):
(X) Peças de planejamento(X) Mensal

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
SIM SIMCaractere(4)OBJ_Codigo Cód. do objetivo01)
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PROGRAMANÃO SIMCaractere(4)PRG_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. do programa02)
NÃO SIMCaractere(255)OBJ_Descricao Descrição03)

PLANO_ESTRATEGICO_PPAEsta tabela deverá conter a opção pela elaboração no modelo antigo ou novo do PPA.
Obs.: é obrigatório o seu envio nos exercícios que entram em vigor: 2014, 2018, 2022, etc.

... incluída/alterada em 2014        [ sem alteração para 2017 ]
Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):(X) Peças de planejamento

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
LEISIM SIMCaractere(10)LEI_Numero (ver regra do campo na tabela origem)Núm. da lei do PPA01)

NÃO SIMInteiroPLNEPPA_Tipo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...2".Tipo de elaboração "1" para PPA elaborado no modelo antigo"2" para PPA elaborado no modelo novo

02)

PPAEsta tabela deverá conter o PPA dos quatro exercícios da vigência.Obs.1: as alterações no PPA deverão ser enviadas na tabela ALTERACAO_PPA.
Obs.2: enviar, nas cargas mensais, a inclusão de novos programas com os campos PPA_ValorMetaFinanceira e PPA_ValorMetaFisica com valores "0.00" (zero); o valor do programa deverá ser informado na tabela ALTERACAO_PPA.
Obs.3: deverão ser enviados apenas os registros exclusivos do fiscalizado.Obs.4: os Consórcios Públicos e as Associações estão dispensados do envio desta tabela.
Obs.5: é obrigatório o seu envio nos exercícios que entram em vigor: 2014, 2018, 2022, etc.

... incluída/alterada em 2008        [ sem alteração para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):
(X) Peças de planejamento(X) Mensal

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
TI.FUNCAOSIM SIMCaractere(2)FN_Codigo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "01...28|'77', '99'".Cód. da função 01...28|77, 9901)
TI.SUBFUNCAOSIM SIMCaractere(3)SFN_Codigo Cód. da subfunção02)
PROJETO_ATIVIDADESIM SIMCaractere(4)PRG_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. do programa03)
PROJETO_ATIVIDADESIM SIMCaractere(5)PRAT_Numero (ver regra do campo na tabela origem)Núm. do projeto/ atividade04)

SIM SIMCaractere(4)PPA_Exercicio REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o ano em que o PPA entrou em vigor.Exercício do PPA "9999" (NRO)05)
LEINÃO SIMCaractere(10)LEI_Numero (ver regra do campo na tabela origem)Núm. da lei do PPA06)

NÃO SIMCaractere(14,2)PPA_ValorMetaFisica Informar o valor da meta física prevista no PPA para uma determinada ação governamental.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter "0.00" (zero) para as cargas mensais e diferente de "0.00" (zero) para a carga das Peças do Planejamento.

Valor da meta física07)

NÃO SIMCaractere(14,2)PPA_ValorMetaFinanceira Informar o valor da meta financeira prevista no PPA para uma determinada ação governamental.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter "0.00" (zero) para as cargas mensais e diferente de "0.00" (zero) para a carga das Peças do Planejamento.

Valor da meta financeira08)
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PPA_EXECUCAOEsta tabela deverá conter os percentuais atualizados do PPA.Obs.: é obrigatório seu envio nas cargas mensais de abril, agosto e dezembro.
... incluída/alterada em 2013        [ sem alteração para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):
(X) Mensal

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
PPASIM SIMCaractere(2)FN_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. da função01)
PPASIM SIMCaractere(3)SFN_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. da subfunção02)
PPASIM SIMCaractere(5)PRAT_Numero (ver regra do campo na tabela origem)Núm. do projeto/ atividade03)
PPASIM SIMCaractere(4)PRG_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. do programa04)
PPASIM SIMCaractere(4)PPA_Exercicio (ver regra do campo na tabela origem)Exercício do PPA05)

SIM SIMInteiroPPAEX_Competencia REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "'4', '8', '12'". REGRA 2: O conteúdo do campo deverá conter um valor igual ao mês de referência da carga enviada.

Competência da execução "4" para abril"8" para agosto"12" para dezembro
06)

NÃO SIMCaractere(3,2)PPAEX_PercMetaFisica Informar o percentual atualizado da execução do PPA para a meta física; caso não esteja prevista esta informação, informar "000.00" (zero).REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório e não poderá ser maior que "999.99".

Percentual da meta física "999.99" (NRO)07)

NÃO SIMCaractere(3,2)PPAEX_PercMetaFinanceira Informar o percentual atualizado da execução do PPA para a meta financeira; caso não esteja prevista esta informação, informar "000.00" (zero).REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório e não poderá ser maior que "999.99".

Percentual da meta financeira "999.99" (NRO)08)

PRESTACAO_CONTAS_ADIANT_DOCEsta tabela deverá conter os documentos das prestações de contas dos adiantamentos.
... incluída/alterada em 2010        [ sem alteração para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):
(X) Mensal

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
PRESTACAO_CONTAS_ADIANTAMENTOSIM SIMCaractere(16)SOLIC_NumProcesso (ver regra do campo na tabela origem)Núm. da solicitação01)
PRESTACAO_CONTAS_ADIANTAMENTOSIM SIMCaractere(10)PESS_Matricula (ver regra do campo na tabela origem)Núm. da matrícula do servidor02)
PRESTACAO_CONTAS_ADIANTAMENTOSIM SIMCaractere(1)ADTO_Tipo (ver regra do campo na tabela origem)Tipo do adiantamento03)
PRESTACAO_CONTAS_ADIANTAMENTOSIM SIMCaractere(10)PCAD_Data (ver regra do campo na tabela origem)Data do adiantamento04)

SIM SIMCaractere(44)PCADDOC_NumDocumento Informar o número da nota fiscal, do recibo ou número de controle do documento, conforme conteúdo do campo PCADDOC_TipoDocumento.
Núm. do documento05)

TI.TIPO_DOC_PREST_CONT_ADIANTNÃO SIMInteiroPCADDOC_TipoDocumento REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...3|'9'".Tipo do documento 1...3|906)
NÃO SIMCaractere(255)PCADDOC_ObjetoDespesa Objeto da despesa07)
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CADASTRO_GERALNÃO CONDCaractere(20)PCADDOC_CPF_CNPJ REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "PCADDOC_TipoDocumento" for "'1'". REGRA 2: O conteúdo do campo deverá conter um número de CPF ("999.999.999-99") ou CNPJ ("99.999.999/9999-99") válido.

CPF/CNPJ do beneficiário ou credor da despesa "999.999.999-99" ou "99.999.999/9999-99"08)

NÃO CONDCaractere(80)PCADDOC_Credor REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "PCADDOC_TipoDocumento" for "'2', '3', '9'".
Nome do beneficiário ou credor da despesa09)

NÃO SIMCaractere(14,2)PCADDOC_Valor Informar o valor monetário da despesa amparada pelo documento.Obs.: a soma dos valores desta tabela, vinculados a um adiantamento, deverá ser igual ao valor do adiantamento (campo ADTO_Valor da tabela ADIANTAMENTO) subtraindo o valor devolvido (campo DVADTO_Valor da tabela DEVOLUCAO_ADIANTAMENTO).REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.

Valor da prestação de contas10)

PRESTACAO_CONTAS_ADIANTAMENTOEsta tabela deverá conter as prestações de contas dos adiantamentos. ... incluída/alterada em 2008        [ sem alteração para 2017 ]
Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):(X) Mensal

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
ADIANTAMENTOSIM SIMCaractere(16)SOLIC_NumProcesso (ver regra do campo na tabela origem)Núm. da solicitação01)
ADIANTAMENTOSIM SIMCaractere(10)PESS_Matricula (ver regra do campo na tabela origem)Núm. da matrícula do servidor02)
ADIANTAMENTOSIM SIMCaractere(1)ADTO_Tipo (ver regra do campo na tabela origem)Tipo do adiantamento03)

SIM SIMCaractere(10)PCAD_Data REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter uma DATA válida; a DATA será validada segundo o critério "COMPETÊNCIA DA CARGA" (ver regra d).
Data da prestação de contas04)

NÃO SIMCaractere(1)PCAD_Aprovada REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "'S', 'N'".Foi aprovada? "S" para sim"N" para não05)
NÃO CONDCaractere(250)PCAD_MotivoNaoAprovacao REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "PCAD_Aprovada" for "'N'".Motivo da não aprovação06)
NÃO CONDCaractere(250)PCAD_Providencias REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "PCAD_Aprovada" for "'N'".Providências da não aprovação07)

PRESTACAO_CONTAS_CONVENIOEsta tabela deverá conter as prestações de contas dos convênios.
... incluída/alterada em 2010        [ sem alteração para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):
(X) Mensal

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
CONVENIOSIM SIMCaractere(16)CONV_Numero (ver regra do campo na tabela origem)Núm. do convênio01)
CONVENIOSIM SIMCaractere(16)CONV_NumAditivo (ver regra do campo na tabela origem)Núm. do aditivo do convênio02)
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SIM SIMCaractere(10)PCCONV_Data REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter uma DATA válida; a DATA será validada segundo o critério "COMPETÊNCIA DA CARGA" (ver regra d).
Data da prestação de contas03)

SIM SIMInteiroPCCONV_NumParcela REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um número POSITIVO quando obrigatório.Núm. da parcela04)
TI.TIPO_ESFERA_GOVERNONÃO SIMCaractere(1)PCCONV_OrigemRecurso REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...3".Origem do recurso 1...305)

NÃO SIMCaractere(16)PCCONV_NumProtocolo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um valor no formato "99999999999/AAAA" (NRO/ANO); o ANO será validado segundo o critério "<= EXERCÍCIO" (ver regra d).
Núm. do protocolo do órgão repassador "99999999999/AAAA" (NRO/ANO)06)

NÃO NÃOCaractere(16)PCCONV_NumOficioEncamin Núm. do ofício de encaminhamento07)
NÃO NÃOCaractere(10)PCCONV_DataOficioEncamin REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter uma DATA válida; a DATA será validada segundo o critério "COMPETÊNCIA DA CARGA" (ver regra d).

Data do ofício de encaminhamento08)

NÃO SIMCaractere(1)PCCONV_Aprovada REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "'S', 'N'".Foi aprovada? "S" para sim"N" para não09)
NÃO CONDCaractere(250)PCCONV_MotivoNaoAprovacao REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "PCCONV_Aprovada" for "'N'".

Motivo da não aprovação10)

NÃO CONDCaractere(250)PCCONV_Providencias REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "PCCONV_Aprovada" for "'N'".
Providências da não aprovação11)

NÃO NÃOCaractere(14,2)PCCONV_RendimentoAplicacao Valor dos rendimentos em aplicações financeiras12)
NÃO SIMCaractere(14,2)PCCONV_Valor REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor da prestação de contas13)

PRESTACAO_CONTAS_DIARIAEsta tabela deverá conter as prestações de contas das diárias. ... incluída/alterada em 2010        [ sem alteração para 2017 ]
Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):
(X) Mensal

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
DIARIASIM SIMCaractere(16)SOLIC_NumProcesso (ver regra do campo na tabela origem)Núm. da solicitação01)
DIARIASIM SIMCaractere(20)DIAR_IdentificBeneficiado (ver regra do campo na tabela origem)Beneficiado02)

SIM SIMCaractere(10)PCDIARIA_Data REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter uma DATA válida; a DATA será validada segundo o critério "COMPETÊNCIA DA CARGA" (ver regra d).
Data da prestação de contas03)

NÃO SIMCaractere(1)PCDIARIA_Aprovada REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "'S', 'N'".Foi aprovada? "S" para sim"N" para não04)
NÃO CONDCaractere(250)PCDIARIA_MotivoNaoAprovacao REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "PCDIARIA_Aprovada" for "'N'".

Motivo da não aprovação05)

NÃO CONDCaractere(250)PCDIARIA_Providencias REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "PCDIARIA_Aprovada" for "'N'".
Providências da não aprovação06)
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NÃO SIMCaractere(14,2)PCDIARIA_Valor REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor da prestação de contas07)

PREVIDENCIA_BENEFICIOEsta tabela deverá conter os benefícios custeados pelo RPPS.Obs.: é obrigatório seu envio na carga de janeiro para as Previdências.
... incluída/alterada em 2008        [ sem alteração para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):(X) Mensal
Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações

LEISIM SIMCaractere(10)LEI_Numero (ver regra do campo na tabela origem)Núm. da lei da autorização01)
TI.TIPO_DESC_BENEF_GRATIFSIM SIMCaractere(2)PB_TipoBeneficio Informar somente os códigos dos benefícios.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "36...45|'01', '02', '03', '04'".

Tipo do benefício 36...45|01, 02, 03, 0402)

PREVIDENCIA_CONTRIBUICAOEsta tabela deverá conter as alíquotas de contribuição ao RPPS.Obs.: é obrigatório seu envio na carga de janeiro para as Previdências.
... incluída/alterada em 2017 [ NOVIDADE para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):(X) Mensal
Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações

LEISIM SIMCaractere(10)LEI_Numero (ver regra do campo na tabela origem)Núm. da lei da autorização01)
TI.TIPO_PREVID_CONTRIBUICAOSIM SIMInteiroPC_TipoContribuicao REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...4".Tipo da contribuição 1...402)

NÃO SIMCaractere(3,2)PC_Aliquota REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um número POSITIVO quando obrigatório.Alíquota03)
PREVIDENCIA_FOLHA_SEGURADOEsta tabela deverá conter os proventos e pensões dos segurados vinculados ao RPPS do exercício anterior, agrupados por tipo de entidade e servirá para a definição do valor para base de cálculo das despesas administrativas das Previdências.
Obs.: é obrigatório seu envio na carga de dezembro para as Previdências.

... incluída/alterada em 2008        [ sem alteração para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):
(X) Mensal

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
TI.UGSIM SIMCaractere(7)UG_Codigo Cód. da Unidade Gestora01)

SIM SIMCaractere(2)PFS_MesReferencia REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "00...12|'99'".Mês de referência "99" (NRO)02)
TI.TIPO_UG_FOLHA_SEGURADOSIM SIMInteiroPFS_TipoEntidade REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...9".Tipo da entidade 1...903)
TI.TIPO_FOLHA_SEGURADOSIM SIMInteiroPFS_TipoFolha REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...3".Tipo da folha de pagamento 1...304)

NÃO SIMCaractere(14,2)PFS_Valor REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor05)

PREVIDENCIA_ORIGEM_RECURSOEsta tabela deverá conter as origens dos recursos previdenciários. ... incluída/alterada em 2008        [ sem alteração para 2017 ]
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Obs.: é obrigatório seu envio nas cargas mensais para as Previdências e Prefeituras que possuem Fundo Contábil de Previdência.
Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):(X) Mensal

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
TI.TIPO_ENTIDADESIM SIMInteiroPOR_TipoEntidade Obs.: para os repasses realizados diretamente pelo Governo Federal, utilizar quaisquer dos códigos disponíveis, pois será ignorado pelo TCE-MT.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...7".

Tipo da entidade 1...701)

TI.UGSIM SIMCaractere(7)UG_Codigo Obs.: para os repasses realizados diretamente pelo Governo Federal, utilizar o código "9999999".Cód. da Unidade Gestora02)
SIM SIMCaractere(2)POR_MesReferencia REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "01...12". REGRA 2: O conteúdo do campo deverá conter um MÊS ou ANO válido; o MÊS ou ANO será validado segundo o critério "<= MÊS" (ver regra d).

Mês de competência do recurso "99" (NRO)03)

SIM SIMCaractere(10)POR_Data REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter uma DATA válida; a DATA será validada segundo o critério "COMPETÊNCIA DA CARGA" (ver regra d).
Data em que foi recebido o recurso04)

TI.TIPO_PREV_ORIGEM_RECURSOSIM SIMInteiroPOR_TipoRecurso REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...10".Tipo do recurso 1...1005)
NÃO SIMCaractere(14,2)POR_ValorRecurso REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor do recurso06)

PREVIDENCIA_SEGURADO_CONTRIBEsta tabela deverá conter os valores relativos às contribuições previdenciárias dos segurados.
Obs.1: estas informações serão utilizadas para o cálculo da aposentadoria dos servidores, com base na Lei n° 10.887/2004 (média contributiva).Obs.2: caso o segurado tenha apresentado Certidão de Tempo de Serviço/Contribuição, tais valores também deverão ser informados.

... incluída/alterada em 2009        [ sem alteração para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):
(X) Mensal

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
PESSOALSIM SIMCaractere(10)PESS_Matricula (ver regra do campo na tabela origem)Núm. da matrícula do segurado01)

SIM SIMCaractere(7)PSC_DataCompetencia REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o/um dos seguinte(s) formato(s): "AAAA/MM" (ANO/MÊS). REGRA 2: O conteúdo do campo deverá conter um MÊS ou ANO válido; o MÊS ou ANO será validado segundo o critério "<= EXERCÍCIO" (ver regra d).

Ano/mês referência "AAAA/MM" (ANO/MÊS)02)

NÃO SIMInteiroPSC_TipoValor REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "'1', '4'".Tipo do valor "1" para contribuição ao RPPS"4" para contribuição a outros regimes de previdência social

03)

NÃO SIMCaractere(14,2)PSC_ValorBase Informar o valor base para a contribuição previdenciária Valor base para a 04)
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(sem atualização monetária).REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.
contribuição previdenciária

NÃO CONDCaractere(14,2)PSC_ValorContribuicao Informar o valor da contribuição previdenciária (sem atualização monetária).REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "PSC_TipoValor" for "'1'". REGRA 2: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.

Valor da contribuição previdenciária05)

PREVISAO_RECEITAEsta tabela deverá conter as previsões de receita para o exercício.
Obs.1: enviar todas as contas (analíticas e sintéticas). Obs.2: deverão ser informadas as previsões exclusivas do fiscalizado.
Obs.3: previsões adicionais ou anulações das previsões deverão ser enviadas na carga mensal.

... incluída/alterada em 2014        [ sem alteração para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):
(X) Peças de planejamento(X) Mensal

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
TI.DESTINACAO_RECURSO_IDUSOSIM SIMCaractere(1)DRIDS_Codigo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "0...6".Cód. do id. de uso da destinação de recurso 0...601)
TI.DESTINACAO_RECURSO_GRUPOSIM SIMCaractere(1)DRGRP_Codigo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "'1', '3', '9'".Cód. do grupo da destinação de recurso 1, 3, 902)
TI.DESTINACAO_RECURSO_ESPECIFICSIM SIMCaractere(2)DRESP_Codigo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "00...04|'12', '14', '15', '16', '17', '18', '19', '21', '22', '23', '24', '25', '26', '27', '29', '30', '41', '42', '43', '50', '51', '52', '53', '54', '80', '81', '82', '90', '91', '92', '93', '94'".

Cód. da especificação da destinação de recurso 00...04|12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 41, 42, 43, 50, 51, 52, 53, 54, 80, 81, 82, 90, 91, 92, 93, 94

03)

TI.DESTINACAO_RECURSOSIM SIMCaractere(6)DESTREC_Codigo Informar "000000" (zero) caso não seja detalhado neste nível.Cód. da destinação de recurso04)
TI.ESPECIFICACAO_RECEITASIM SIMCaractere(16)ESPRC_Codigo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um valor no formato "9.9.9.9.99.99.99" (código de especificação da receita).

Cód. da especificação da receita "9.9.9.9.99.99.99" (NRO)05)

SIM SIMCaractere(2)PVRC_MesReferencia REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "00...12". REGRA 2: O conteúdo do campo deverá conter um MÊS ou ANO válido; o MÊS ou ANO será validado segundo o critério "<= MÊS" (ver regra d).

Mês de referência "99" (NRO)06)

TI.DESTINACAO_RECURSONÃO CONDCaractere(60)DESTREC_Outro REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "DESTREC_Codigo" for "'999999'".
Outra destinação de recurso07)

TI.TIPO_PREVISAO_RECEITANÃO SIMInteiroPVRC_TipoPrevisao REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...3". REGRA 2: O conteúdo do campo deverá conter "1" para a carga das Peças do Planejamento e "2" ou "3" para as cargas mensais.

Tipo da previsão 1...308)
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NÃO SIMCaractere(14,2)PVRC_Valor REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor da previsão09)

PROC_BENEF_DESCONTO_TEMPOEsta tabela deverá conter os descontos no tempo de serviço dos servidores dos benefícios previdenciários.Obs.1: estas informações constam nas certidões previdenciárias ou na ficha relativa à vida funcional do servidor, do processo de concessão do benefício previdenciário, encaminhados ao TCE-MT para 
registro.Obs.2: é obrigatório seu envio caso a tabela PROC_BENEF_VIDA_FUNCIONAL tenha sido enviada; caso não existam descontos, deverá ser enviado em PBDT_TipoDesconto o valor "98" (nenhum desconto).
Obs.3: deverá ser informado um registro para cada período descontado no tempo de serviço.

... incluída/alterada em 2011        [ sem alteração para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):
(X) Mensal(X) Benefícios Previdenciários

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
PROC_BENEF_PERIODOSIM SIMCaractere(10)PESS_Matricula (ver regra do campo na tabela origem)Núm. da matrícula do servidor relacionado ao benefício

01)

PROC_BENEF_PERIODOSIM SIMInteiroPBP_AssuntoTipo (ver regra do campo na tabela origem)Tipo do assunto02)
PROC_BENEF_PERIODOSIM SIMCaractere(10)PBP_DataRequerimento (ver regra do campo na tabela origem)Data do requerimento03)
PROC_BENEF_PERIODOSIM SIMInteiroPBPE_NumSequencial (ver regra do campo na tabela origem)Núm. sequencial do período04)

SIM SIMCaractere(10)PBDT_DataInicioPeriodo Obs.: caso o conteúdo do campo PBDT_TipoDesconto for igual a "98", informar qualquer data.Data inicial do período05)
NÃO CONDCaractere(10)PBDT_DataFimPeriodo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "PBDT_TipoDesconto" for "'1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', '10', '11', '12', '13', '14', '15', '16'".

Data final do período06)

TI.BENEFICIO_TIPO_DESCONTONÃO SIMInteiroPBDT_TipoDesconto REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...16|'98'".Tipo do desconto 1...16|9807)
PROC_BENEF_MEDIA_CONTRIBUTIVAEsta tabela deverá conter as remunerações dos servidores para o cálculo da média contributiva dos benefícios previdenciários.
Obs.1: enviar as remunerações existentes a partir de 07/1994 com base na Lei Federal n° 10.887/2004.Obs.2: enviar esta tabela quando o campos PBP_AssuntoTipo for "1", "2" ou "3" e PBP_Regra for "1", "2", "3", "4", "5", "8" ou "9" da tabela PROC_BENEFICIO_PREVIDENCIARIO.
Obs.3: enviar esta tabela quando o campo PBP_NumAtoFatorAtualizacao for informado na tabela PROC_BENEFICIO_PREVIDENCIARIO.

... incluída/alterada em 2008        [ sem alteração para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):(X) Mensal
(X) Benefícios Previdenciários

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
PROC_BENEF_VIDA_FUNCIONALSIM SIMCaractere(10)PESS_Matricula (ver regra do campo na tabela origem)Núm. da matrícula do servidor relacionado ao benefício

01)

PROC_BENEF_VIDA_FUNCIONALSIM SIMInteiroPBP_AssuntoTipo (ver regra do campo na tabela origem)Tipo do assunto02)
PROC_BENEF_VIDA_FUNCIONALSIM SIMCaractere(10)PBP_DataRequerimento (ver regra do campo na tabela origem)Data do requerimento03)

SIM SIMCaractere(7)PBMC_Competencia REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o/um dos seguinte(s) formato(s): "MM/AAAA" (MÊS/ANO). REGRA 2: O conteúdo do campo deverá conter um MÊS 
Competência "MM/AAAA" (MÊS/ANO)04)
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ou ANO válido; o MÊS ou ANO será validado segundo o critério "<= DATA ATUAL" (ver regra d). REGRA 3: O conteúdo do campo deverá conter uma competência igual ou posterior a "07/1994".
NÃO SIMCaractere(14,2)PBMC_ValorOriginal Informar o valor original da remuneração na competência informada.Obs.: o conteúdo do campo não deverá ser o valor da contribuição e sim o valor da remuneração.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.

Valor original da remuneração05)

NÃO SIMCaractere(14,2)PBMC_ValorAtualizado Informar o valor atualizado da remuneração na competência informada, conforme o fator de atualização da tabela divulgada pelo MPS (Ministério da Previdência Social) por meio da portaria (campo PBP_NumAtoFatorAtualizacao da tabela PROC_BENEFICIO_PREVIDENCIARIO).Obs.: o conteúdo do campo não deverá ser o valor da contribuição e sim o valor da remuneração.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.

Valor atualizado da remuneração06)

PROC_BENEF_PERIODOEsta tabela deverá conter os períodos contributivos brutos aos regimes previdenciários.Obs.: enviar os períodos contributivos (ou tempo de serviço) brutos (sem considerar os descontos) aos regimes previdenciários constantes nas certidões previdenciárias, ou não, que estejam anexadas ao 
processo de concessão do benefício previdenciário encaminhado ao TCE-MT para registro. Considerar inclusive o tempo de serviço ao regime que concedeu o benefício previdenciário, além do tempo de serviço prestado em cargo comissionado ou função gratificada utilizada para incorporação.

... incluída/alterada em 2011        [ sem alteração para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):
(X) Mensal(X) Benefícios Previdenciários

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
PROC_BENEF_VIDA_FUNCIONALSIM SIMCaractere(10)PESS_Matricula (ver regra do campo na tabela origem)Núm. da matrícula do servidor relacionado ao benefício

01)

PROC_BENEF_VIDA_FUNCIONALSIM SIMInteiroPBP_AssuntoTipo (ver regra do campo na tabela origem)Tipo do assunto02)
PROC_BENEF_VIDA_FUNCIONALSIM SIMCaractere(10)PBP_DataRequerimento (ver regra do campo na tabela origem)Data do requerimento03)

SIM SIMInteiroPBPE_NumSequencial REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um número POSITIVO quando obrigatório.Núm. sequencial do período04)
NÃO SIMCaractere(10)PBPE_DataInicioPeriodo Informar o período de aquisição de benefício quando for tempo fictício.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter uma DATA válida; a DATA será validada segundo o critério "<= DATA ATUAL" (ver regra d).

Data inicial do período05)

NÃO SIMCaractere(10)PBPE_DataFimPeriodo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um valor MAIOR ou IGUAL ao conteúdo do campo "PBPE_DataInicioPeriodo".
Data final do período06)

TI.TIPO_PERIODO_PROC_BENEFNÃO SIMInteiroPBPE_TipoPeriodo Obs.: o tempo de contribuição ao regime previdenciário próprio, que concedeu o benefício, deverá ser informado Tipo do período 1...307)
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com ou sem certidão.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...3".
TI.TIPO_CARGO_PROC_BENEFNÃO SIMInteiroPBPE_TipoCargo Obs.: o tipo "2" é de envio obrigatório, caso tenha sido enviadas as funções gratificadas ou cargos incorporados na remuneração (campo PBRP_EspecieRemuneracao igual a "5" da tabela PROC_BENEF_REMUNERAC_PROVENTO).REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...7|'99'".

Tipo do cargo 1...7|9908)

NÃO CONDCaractere(255)PBPE_NomeCargoIncorporado REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "PBPE_TipoCargo" for "'2'".Nome do cargo incorporado09)
NÃO CONDInteiroPBPE_TipoEmpregador REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...2", quando o conteúdo do campo "PBC_TipoRegime" for "'1'".

Tipo do empregador "1" para serviço público"2" para iniciativa privada
10)

NÃO CONDCaractere(255)PBPE_NomeOrgao REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "PBPE_TipoEmpregador" for "'1'".
Órgão em que o servidor prestou o serviço11)

TI.BENEF_PERIODO_TIPO_TEMPO_FICTONÃO CONDInteiroPBPE_TipoTempoFicto REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...4", quando o conteúdo do campo "PBPE_TipoPeriodo" for "'3'".
Tipo do tempo ficto 1...412)

NÃO CONDInteiroPBPE_TempoFicto REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "PBPE_TipoPeriodo" for "'3'". REGRA 2: O conteúdo do campo deverá conter um número POSITIVO quando obrigatório.

Tempo ficto em dias13)

NÃO CONDCaractere(255)PBPE_DescricaoTempoFicto Informar uma descrição do motivo da contagem do tempo fictício.Ex.: "3 meses de licença prêmio adquirido pelo servidor no período de 10/02/1998 a 09/02/2003, contados em dobro, conforme a lei nº 99999/AAAA"REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "PBPE_TipoPeriodo" for "'3'".

Descrição do tempo ficto14)

PROC_BENEFICIO_CERTIDAONÃO CONDCaractere(20)PBC_NumeroCertidao Informar a certidão emitida pelo regime previdenciário, quando se tratar de período constante na certidão.Núm. da certidão15)
PROC_BENEFICIO_CERTIDAONÃO CONDInteiroPBC_TipoRegime Informar a certidão emitida pelo regime previdenciário, quando se tratar de período constante na certidão.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...4".

Tipo do regime 1...416)

PROC_BENEF_PESSOA_REPRESENTADOEsta tabela deverá conter os beneficiários representados pelos tutores e curadores dos benefícios previdenciários.
Obs.: é obrigatório enviar esta tabela se forem informados tutores ou curadores na tabela PROC_BENEFICIO_PESSOA.

... incluída/alterada em 2011        [ sem alteração para 2017 ]
Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):
(X) Mensal(X) Benefícios Previdenciários

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
PROC_BENEFICIO_PESSOASIM SIMCaractere(10)PESS_Matricula (ver regra do campo na tabela origem)Núm. da matrícula do 01)
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servidor relacionado ao benefício
PROC_BENEFICIO_PESSOASIM SIMInteiroPBP_AssuntoTipo (ver regra do campo na tabela origem)Tipo do assunto02)
PROC_BENEFICIO_PESSOASIM SIMCaractere(10)PBP_DataRequerimento (ver regra do campo na tabela origem)Data do requerimento03)
PROC_BENEFICIO_PESSOASIM SIMInteiroPBPESS_TipoPessoa (ver regra do campo na tabela origem)Tipo da pessoa do benefício04)
PROC_BENEFICIO_PESSOASIM SIMCaractere(14)PBPESS_CPF (ver regra do campo na tabela origem)CPF da pessoa do benefício05)
PROC_BENEFICIO_PESSOASIM SIMCaractere(14)PBPR_BeneficTuteladoCuratelado Obs.: o benefíciário, representado pelo tutor ou curador, deverá ser enviado na tabela PROC_BENEFICIO_PESSOA, considerando os campos: PESS_Matricula, PBP_AssuntoTipo, PBP_DataRequerimento, PBPESS_CPF e PBPESS_TipoPessoa (igual a "1").

CPF do tutelado ou curatelado06)

PROC_BENEF_PREVID_DOCUMENTOEsta tabela deverá conter os documentos exigidos nos processos de concessão dos benefícios previdenciários e nas revisões dos atos concessórios encaminhados ao TCE-MT para registro.
Obs.: os documentos exigidos são os constantes no documento "Manual para Remessa de Informações ao TCE-MT".

... incluída/alterada em 2011        [ sem alteração para 2017 ]
Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):(X) Mensal
(X) Benefícios Previdenciários

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
PROC_BENEFICIO_PREVIDENCIARIOSIM SIMCaractere(10)PESS_Matricula (ver regra do campo na tabela origem)Núm. da matrícula do servidor relacionado ao benefício

01)

PROC_BENEFICIO_PREVIDENCIARIOSIM SIMInteiroPBP_AssuntoTipo (ver regra do campo na tabela origem)Tipo do assunto02)
PROC_BENEFICIO_PREVIDENCIARIOSIM SIMCaractere(10)PBP_DataRequerimento (ver regra do campo na tabela origem)Data do requerimento03)
TI.BENEFICIO_TIPO_DOC_APOSENT ou TI.BENEFICIO_TIPO_DOC_PENSAO ou TI.BENEFICIO_TIPO_DOC_REVISAO

SIM SIMInteiroPBPD_TipoDocumento REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...20".Tipo do documento 1...2004)

SIM SIMInteiroPBPD_NumSequencial REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um número POSITIVO quando obrigatório.Núm. sequencial do documento05)
PROC_BENEFICIO_PESSOANÃO CONDInteiroPBPESS_TipoPessoa REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um dos valores "1...4" caso o conteúdo do campo "PBP_AssuntoTipo" for "12" e o conteúdo do campo "PBPD_TipoDocumento" for "'2', '3', '4', '5', '6', '7', '13', '16'".

Tipo da pessoa do benefício 1...406)

PROC_BENEFICIO_PESSOANÃO CONDCaractere(14)PBPESS_CPF REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um número de CPF ("999.999.999-99") válido caso o conteúdo do campo "PBP_AssuntoTipo" for "12" e o conteúdo do campo "PBPD_TipoDocumento" for "'2', '3', '4', '5', '6', '7', '13', '16'".

CPF da pessoa do benefício "999.999.999-99"07)

NÃO SIMCaractere(21)PBPD_NomeArqPDF Informar o nome do arquivo PDF contendo o texto do documento referente ao benefício previdenciário concedido.REGRA 1: A formatação do nome do arquivo PDF deverá estar de acordo com a regra "PBPD_AAAAMM_99999.PDF".

Nome do arquivo PDF08)
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PROC_BENEF_REMUNERAC_PROVENTOEsta tabela deverá conter as remunerações ou proventos dos benefícios previdenciários.Obs.1: é obrigatório o envio desta tabela caso a tabela PROC_BENEF_VIDA_FUNCIONAL tenha sido enviada.
Obs.2: enviar as remunerações ou proventos que estejam vinculadas aos processos de concessão dos benefícios previdenciários encaminhado ao TCE-MT para registro.Obs.3: é obrigatório enviar, no mínimo, os tipos "1" ou "2" (nunca os dois no mesmo processo), "10", "11" ou "13".
Obs.4: nos casos de aposentadoria, reserva e reforma, o valor dos proventos deve ser igual ao valor total dos benefícios da tabela PROC_BENEFICIO_PREVIDENCIARIO.Obs.5: nos casos de pensão o valor dos proventos deve ser igual ou menor que o valor total dos benefícios da tabela PROC_BENEFICIO_PREVIDENCIARIO (não se referindo à cota-parte do beneficiário 
pensionista e sim ao valor total dos proventos).

... incluída/alterada em 2011        [ sem alteração para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):(X) Mensal
(X) Benefícios Previdenciários

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
PROC_BENEF_VIDA_FUNCIONALSIM SIMCaractere(10)PESS_Matricula (ver regra do campo na tabela origem)Núm. da matrícula do servidor relacionado ao benefício

01)

PROC_BENEF_VIDA_FUNCIONALSIM SIMInteiroPBP_AssuntoTipo (ver regra do campo na tabela origem)Tipo do assunto02)
PROC_BENEF_VIDA_FUNCIONALSIM SIMCaractere(10)PBP_DataRequerimento (ver regra do campo na tabela origem)Data do requerimento03)
TI.ESPECIE_REMUNERACAO_PROVENTOSIM SIMInteiroPBRP_EspecieRemuneracao Informar "10" quando a forma de cálculo for média contributiva (campo PBP_FormaCalculo igual a "1", tabela PROC_BENEFICIO_PREVIDENCIARIO); "11" quando a espécie do benefício for proventos proporcionais (campo PBP_Especie igual a "2", tabela PROC_BENEFICIO_PREVIDENCIARIO).Obs.: os valores "1" e "2" não podem ser enviados no mesmo processo.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...13".

Espécie de remuneração 1...1304)

SIM SIMInteiroPBRP_NumSequencial REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um número POSITIVO quando obrigatório.Núm. sequencial da espécie de remuneração/ provento
05)

NÃO SIMCaractere(14,2)PBRP_Valor REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um número POSITIVO quando obrigatório.Valor da remuneração ou provento06)
NÃO CONDCaractere(255)PBRP_Descricao Informar, quando o conteúdo do campo PBRP_EspecieRemuneracao for: a) "5", nome da função e/ou cargo incorporado, idêntico ao informado na Unidade Gestora de origem;b) "7", o número do processo relativo à decisão judicial e o órgão do Poder Judiciário;c) "9", a denominação da remuneração.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "PBRP_EspecieRemuneracao" for "'5', '7', '9'".

Descrição07)

NÃO CONDCaractere(10)PBRP_NomenclaturaFuncao Informar o nome da função ou cargo comissionado incorporado na remuneração, idêntico ao informado na Unidade Gestora de origem.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido 

Nome da função ou cargo comissionado incorporado08)
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quando o conteúdo do campo "PBRP_EspecieRemuneracao" for "'5'".
LEINÃO CONDCaractere(10)LEI_Numero REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "PBRP_EspecieRemuneracao" for "'9'". REGRA 2: O conteúdo do campo deverá conter um valor no formato "99999/AAAA" (NRO/ANO); o ANO será validado segundo o critério "<= EXERCÍCIO" (ver regra d).

Núm. da lei da autorização "99999/AAAA" (NRO/ANO)09)

PROC_BENEF_VIDA_FUNCIONALEsta tabela deverá conter a vida funcional dos servidores dos benefícios previdenciários.
Obs.1: enviar as informações dos processos de aposentadorias, reservas remuneradas, reformas e pensões, se o ato de aposentadoria não tiver sido enviado ao TCE-MT para registro.Obs.2: o envio é opcional para os processos de revisão.
Obs.3: no envio dos registros desta tabela torna-se obrigatório o envio das tabelas CARGO_FUNCAO_PESSOAL_UG, CARGO_FUNC_PESS_UG_TABELA e PESS_UG_REMUNERACAO.

... incluída/alterada em 2011        [ sem alteração para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):
(X) Mensal(X) Benefícios Previdenciários

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
PROC_BENEFICIO_PREVIDENCIARIOSIM SIMCaractere(10)PESS_Matricula (ver regra do campo na tabela origem)Núm. da matrícula do servidor relacionado ao benefício

01)

PROC_BENEFICIO_PREVIDENCIARIOSIM SIMInteiroPBP_AssuntoTipo (ver regra do campo na tabela origem)Tipo do assunto02)
PROC_BENEFICIO_PREVIDENCIARIOSIM SIMCaractere(10)PBP_DataRequerimento (ver regra do campo na tabela origem)Data do requerimento03)
TI.BENEFICIO_TIPO_SERVIDORNÃO SIMInteiroPBVF_TipoServidor REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter "1" para o fiscalizado da esfera municipal e um dos valores "1...2" para o fiscalizado da esfera estadual.

Tipo do servidor 1...204)

TI.CARGO_FORMA_OCUPACAONÃO SIMInteiroPBVF_FormaOcupacao REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...2".Forma de ocupação 1...205)
TI.UGNÃO CONDCaractere(7)PBVF_OrgaoLotacaoEstado REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido apenas para o fiscalizado da esfera de governo estadual.Cód. da Unidade Gestora da lotação do servidor06)
TI.MUNICIPIONÃO CONDCaractere(6)PBVF_MunicipioLotacaoEstado REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido apenas para o fiscalizado da esfera de governo estadual.Cód. do município da lotação do servidor07)

NÃO CONDCaractere(2)PBVF_CodgOrgaoLotacaoMunicipio REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido apenas para o fiscalizado da esfera de governo municipal.Cód. do órgão municipal da lotação do servidor08)
NÃO CONDCaractere(120)PBVF_DescOrgaoLotacaoMunicipio REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido apenas para o fiscalizado da esfera de governo municipal.Nome do órgão municipal da lotação do servidor09)

CARGO_FUNCAO_PESSOAL_UGNÃO SIMCaractere(7)CFPESS_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. do cargo/função pessoal10)
CARGO_FUNCAO_PESSOAL_UGNÃO SIMCaractere(10)CFPESSUG_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. do cargo11)

NÃO SIMCaractere(4)PBVF_ClasseNivel REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o/um dos seguinte(s) formato(s): "X-99" ou "X999".Classe/nível "X-99" ou "X999"12)
NÃO SIMCaractere(2)PBVF_JornadaSemanal REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um número POSITIVO quando obrigatório.Jornada de trabalho semanal em horas13)
NÃO SIMCaractere(10)PBVF_DataInicioServicoPublico Ex.: se o servidor estava vinculado ao serviço público no período de 01/02/1980 a 12/01/1990, se ausentou, se Data inicial do último serviço público14)
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vinculou a iniciativa privada entre 30/01/1990 a 30/03/2004 e retornou ao serviço público em 01/04/2004, se aposentando em seguida neste cargo; este campo deverá ser preenchido com 01/04/2004 e a regra aplicável será a do art. 40, § 1º, III, a da CF (redação dada pela EC nº 41/2003).REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter uma DATA válida; a DATA será validada segundo o critério "<= DATA ATUAL" (ver regra d).
NÃO CONDCaractere(10)PBVF_DataInicioCarreira Obs.1: essa informação é obrigatória quando o conteúdo do campo PBP_AssuntoTipo for de "1" a "3" e o conteúdo do campo PBP_Regra (tabela PROC_BENEFICIO_PREVIDENCIARIO) for "6", "7", "10", "25", "26" e "29" ou quando o conteúdo do campo PBP_AssuntoTipo for de "4" a "11"; nos demais casos, é opcional.Obs.2: no caso de militares, informar a data de início do serviço na polícia militar ou corpo de bombeiros.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter uma DATA válida; a DATA será validada segundo o critério "<= DATA ATUAL" (ver regra d).

Data inicial da última carreira do cargo15)

TI.POSTO_MILITARNÃO CONDCaractere(2)PBVF_PostoMilitar REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "'1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', '10', '11', '12', '13', '14', '15', '16', '17', '18', '19', '20', '21', '22', '23'", quando o conteúdo do campo "PBVF_TipoServidor" for "'2'".

Posto (ou cargo) militar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23

16)

NÃO CONDCaractere(10)PBVF_DataInicioCargoPosto Obs.: essa informação é obrigatória quando o conteúdo do campo PBP_AssuntoTipo for de "1" a "3" e o conteúdo do campo PBP_Regra (tabela PROC_BENEFICIO_PREVIDENCIARIO) for "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9", "10", "19", "20", "21", "22", "23" e "24" ou quando o conteúdo do campo PBP_AssuntoTipo for de "4" a "11"; nos demais casos, é opcional.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter uma DATA válida; a DATA será validada segundo o critério "<= DATA ATUAL" (ver regra d).

Data inicial do último posto (ou cargo)17)

NÃO CONDCaractere(10)PBVF_DataInicioIncapacidade Obs.: caso o conteúdo do campo PBP_AssuntoTipo seja "1", é a data de início da incapacidade permanente; nos outros casos é a data de início da incapacidade.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "PBP_AssuntoTipo" for "'1', '7', '8'".

Data inicial da incapacidade (permanente)18)

TI.CID_CLASS_INTERN_DOENCANÃO CONDCaractere(5)PBVF_CodigoCID REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "PBP_AssuntoTipo" for "'1', '7', '8'".
Cód. da CID19)

PROC_BENEFICIO_CERTIDAOEsta tabela deverá conter as certidões das concessões dos benefícios previdenciários.
Obs.: enviar as certidões, emitidas pelos regimes previdenciários, nas quais o servidor esteve vinculado e que estejam anexadas ao processo de concessão do benefício previdenciário encaminhado ao TCE-MT para registro.

... incluída/alterada em 2011        [ sem alteração para 2017 ]
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Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):(X) Mensal
(X) Benefícios Previdenciários

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
PROC_BENEF_VIDA_FUNCIONALSIM SIMCaractere(10)PESS_Matricula (ver regra do campo na tabela origem)Núm. da matrícula do servidor relacionado ao benefício

01)

PROC_BENEF_VIDA_FUNCIONALSIM SIMInteiroPBP_AssuntoTipo (ver regra do campo na tabela origem)Tipo do assunto02)
PROC_BENEF_VIDA_FUNCIONALSIM SIMCaractere(10)PBP_DataRequerimento (ver regra do campo na tabela origem)Data do requerimento03)
TI.TIPO_PREVIDENCIASIM SIMInteiroPBC_TipoRegime Obs.: as certidões do RPPS que concederam o benefício serão do tipo "2" e as averbadas serão dos tipos "1" e "4".REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...4".

Tipo do regime 1...404)

SIM SIMCaractere(20)PBC_NumeroCertidao Núm. da certidão emitida pelo regime previdenciário05)
NÃO SIMCaractere(10)PBC_DataEmissao REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter uma DATA válida; a DATA será validada segundo o critério "<= DATA ATUAL" (ver regra d).

Data da emissão da certidão06)

CADASTRO_GERALNÃO CONDCaractere(20)CG_Identificacao REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "PBC_TipoRegime" for "'4'". REGRA 2: O conteúdo do campo deverá conter um número de CNPJ ("99.999.999/9999-99") válido.

CNPJ do RPPS "99.999.999/9999-99"07)

PROC_BENEFICIO_PESSOAEsta tabela deverá conter os beneficiários, falecidos (pensões), tutores ou curadores dos benefícios previdenciários e nas revisões dos atos concessórios.Obs.: enviar as pessoas que estejam vinculadas aos processos de concessão dos benefícios previdenciários encaminhado ao TCE-MT para registro.
... incluída/alterada em 2011        [ sem alteração para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):
(X) Mensal(X) Benefícios Previdenciários

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
PROC_BENEFICIO_PREVIDENCIARIOSIM SIMCaractere(10)PESS_Matricula (ver regra do campo na tabela origem)Núm. da matrícula do servidor relacionado ao benefício

01)

PROC_BENEFICIO_PREVIDENCIARIOSIM SIMInteiroPBP_AssuntoTipo (ver regra do campo na tabela origem)Tipo do assunto02)
PROC_BENEFICIO_PREVIDENCIARIOSIM SIMCaractere(10)PBP_DataRequerimento (ver regra do campo na tabela origem)Data do requerimento03)
TI.BENEFICIO_TIPO_PESSOASIM SIMInteiroPBPESS_TipoPessoa Obs.1: para os processos de aposentadoria, reserva remunerada e reforma é obrigatório o envio do tipo "1", podendo também enviar o tipo "4".Obs.2: para os processos de pensão é obrigatório o envio dos tipos "1" e "2", podendo também ser enviados os tipos "3" e "4".REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...4".

Tipo da pessoa do benefício 1...404)

SIM SIMCaractere(14)PBPESS_CPF Obs.: quando o conteúdo do campo PBPESS_TipoPessoa for "1", informar o conteúdo do campo PESS_CPF (tabela CPF da pessoa do benefício "999.999.999-99"05)
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PESSOAL) do registro de mesma matrícula do campo PESS_MatriculaBeneficiario; para os outros casos o registro de mesma matrícula do campo PESS_Matricula, se for o caso.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um número de CPF ("999.999.999-99") válido.
PESSOALNÃO CONDCaractere(10)PESS_MatriculaBeneficiario Obs.1: caso o RPPS não possua uma matrícula específica para o pensionista, concatenar o número da matrícula do servidor com "-" com o dígito sequencial identificador do beneficiário. Ex.: 123424-1, 123424-2, etc.Obs.2: nos casos processos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma, ao informar o beneficiário, deveser informada a matrícula do servidor neste campo, repetindo a matrícula informada no campo PESS_Matricula.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "PBPESS_TipoPessoa" for "'1'". REGRA 2: O conteúdo do campo não deverá conter espaços em branco (" ") quando obrigatório.

Núm. da matrícula do beneficiário "9999999999" (NRO)06)

NÃO CONDCaractere(60)PBPESS_Nome REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "PBPESS_TipoPessoa" for "'3', '4'".
Nome da pessoa do benefício07)

NÃO SIMCaractere(20)PBPESS_NumeroRG Núm. do RG da pessoa do benefício08)
NÃO SIMCaractere(2)PBPESS_UFExpedicaoRG REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "'AC', 'AL', 'AM', 'AP', 'BA', 'CE', 'DF', 'ES', 'GO', 'MA', 'MG', '', 'MS', '', 'MT', 'PA', 'PB', 'PE', 'PI', 'PR', 'RJ', 'RN', 'RO', 'RR', 'RS', 'SC', 'SE', 'SP', 'TO'".

UF de expedição do RG AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, , MS, , MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP, TO

09)

NÃO CONDCaractere(10)PBPESS_DataNascimento REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "PBPESS_TipoPessoa" for "'3', '4'".
Data de nascimento da pessoa do benefício10)

TI.BENEF_PENSAO_TIPO_BENEFICIARIONÃO CONDInteiroPBPESS_TipoBeneficiario REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um dos valores "1...7" caso o conteúdo do campo "PBP_AssuntoTipo" for "12" e o conteúdo do campo "PBPESS_TipoPessoa" for "'1'".

Tipo do beneficiário 1...711)

TI.BENEFICIO_TIPO_PENSAONÃO CONDInteiroPBPESS_TipoPensao REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...2", quando o conteúdo do campo "PBPESS_TipoBeneficiario" for "'7'".
Tipo da pensão 1...212)

NÃO CONDCaractere(255)PBPESS_DescricaoTipoPensao REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "PBPESS_TipoBeneficiario" for "'7'".
Descrição do tipo do beneficiário (no caso de outros)

13)

NÃO CONDCaractere(14,2)PBPESS_ValorBeneficio REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "PBPESS_TipoPessoa" for "'1'".
Valor do benefício14)

PROC_BENEFICIO_PREVIDENCIARIOEsta tabela deverá conter os processos de concessão dos benefícios previdenciários as revisões dos atos concessórios, encaminhados ao TCE-MT para registro.... incluída/alterada em 2016        [ sem alteração para 2017 ]
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Obs.1: um protocolo provisório no TCE-MT (sistema CONTROL-P) será criado automaticamente no momento do envio e vinculado a esta tabela para que o acompanhamento possa ser realizado pelo fiscalizado através do PROTOCOLO VIRTUAL no portal do TCE-MT. Após a triagem, estando todos os documentos corretos e legíveis, será convertido em processo (protocolo definitivo) no TCE-MT.
Obs.2: cada benefício concedido deverá possuir apenas um registro nessa tabela.
Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):(X) Mensal
(X) Benefícios Previdenciários

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
PESSOALSIM SIMCaractere(10)PESS_Matricula (ver regra do campo na tabela origem)Núm. da matrícula do servidor relacionado ao benefício

01)

TI.BENEFICIO_ASSUNTO_TIPOSIM SIMInteiroPBP_AssuntoTipo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...16".Tipo do assunto 1...1602)
SIM SIMCaractere(10)PBP_DataRequerimento REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter uma DATA válida; a DATA será validada segundo o critério "<= DATA ATUAL" (ver regra d).

Data do requerimento03)

NÃO CONDCaractere(10)PBP_DataInicio REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "PBP_AssuntoTipo" for "'1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', '10', '11', '12'".
Data do início do benefício04)

TI.BENEFICIO_TIPO_SERVIDORNÃO CONDInteiroPBP_TipoServidor REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...2", quando o conteúdo do campo "PBP_AssuntoTipo" for "'12', '16'".
Tipo do servidor 1...205)

TI.BENEFICIO_REGRA_APOSENTADORIA ou TI.BENEFICIO_REGRA_RESERVA ou TI.BENEFICIO_REGRA_REFORMA ou TI.BENEFICIO_REGRA_PENSAO

NÃO CONDInteiroPBP_Regra REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...29", quando o conteúdo do campo "PBP_AssuntoTipo" for "1...12".
Regra 1...2906)

TI.BENEFICIO_ESPECIENÃO CONDInteiroPBP_Especie REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...2", quando o conteúdo do campo "PBP_AssuntoTipo" for "'1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', '10', '11', '12'".

Espécie dos proventos 1...207)

TI.BENEFICIO_FORMA_CALCULONÃO SIMInteiroPBP_FormaCalculo REGRA 1: O conteúdo do campo deverác onter "1" quando o conteúdo do campo "PBP_AssuntoTipo" for "'1', '2', '3'" e o conteúdo do campo "PBP_Regra" for "'1', '2', '3', '4', '5', '8', '9'".

Forma de cálculo 1...208)

NÃO SIMCaractere(20)PBP_NumeroAto Núm. do ato concessório ou da revisão do benefício09)
NÃO SIMCaractere(10)PBP_DataPublicacao Obs.: caso tenha ocorrido publicações em veículos de comunicação distintos, informar a data de publicação no veículo oficial.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter uma DATA válida; a DATA será validada segundo o critério "<= DATA ATUAL" (ver regra d).

Data da publicação do ato10)

NÃO SIMCaractere(255)PBP_VeicComunicacao Informar "SEM INFORMAÇÃO" caso não tenha publicado, ou informar todos os meios/veículos de publicação, datas e números das edições.
Local da publicação11)
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NÃO SIMInteiroPBP_AcumuloCargo Obs.: o acúmulo pode ser de cargos, empregos, funções públicas, proventos de aposentadoria e/ou pensões.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "'1', '2'".

O interessado acumula cargos? "1" para não acumula"2" para acumula12)

NÃO CONDCaractere(16)PBP_NumAtoFatorAtualizacao Informar o número da Portaria do MPS (Ministério da Previdência Social) utilizada para atualizar as remunerações, para efeito do cálculo da média contributiva. Obs.: caso este campo seja informado, a tabela PROC_BENEF_MEDIA_CONTRIBUTIVA deverá ser enviada.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido se o conteúdo do campo "PBP_AssuntoTipo" for "'1', '2', '3'" e o conteúdo do campo "PBP_Regra" for "'1', '2', '3', '4', '5', '8', '9'". REGRA 2: O conteúdo do campo deverá conter um valor no formato "99999999999/AAAA" (NRO/ANO); o ANO será validado segundo o critério "<= DATA ATUAL" (ver regra d).

Núm. da portaria do MPS13)

NÃO CONDCaractere(20)PBP_NumeroAtoRevisto REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "PBP_AssuntoTipo" for "'13', '14', '15', '16'".
Núm. do ato concessório do benefício atingido pela revisão

14)

NÃO SIMInteiroPBP_ParecerJuridico REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "'1', '2'".Parecer jurídico "1" para parecer jurídico favorável"2" para parecer jurídico contrário

15)

NÃO SIMInteiroPBP_ProcessoAdministrativo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "'1', '2'".O interessado responde a processo administrativo? "1" para responde"2" para não responde16)
NÃO NÃOCaractere(20)PBP_NumeroProcessoTCE Informar o número do processo do TCE-MT, nos casos de pensão ou revisão, caso o ato tenha sido enviado ao TCE-MT para registro.Obs.: caso não seja informado, será obrigatório o envio das informações da vida funcional do servidor falecido.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um valor no formato "999999999999999/AAAA" (NRO/ANO); o ANO será validado segundo o critério "<= EXERCÍCIO" (ver regra d).

Núm. do processo TCE-MT "999999999999999/AAA(NRO/ANO)17)

NÃO NÃOCaractere(20)PBP_NumeroAcordaoTCE Informar o número da decisão do TCE-MT, nos casos de pensão ou revisão, caso o ato tenha sido enviado ao TCE-MT para registro.Obs.: caso não seja informado, será obrigatório o envio das informações da vida funcional do servidor falecido.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um valor no formato "999999999999999/AAAA" (NRO/ANO); o ANO será validado segundo o critério "<= EXERCÍCIO" (ver regra d).

Núm. do acordão TCE-MT "999999999999999/AAA(NRO/ANO)18)

NÃO CONDCaractere(1)PBP_ServidorFalecidoAposentado REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "'S', 'N'", quando o conteúdo do campo "PBP_AssuntoTipo" for "'12'".
O servidor falecido era aposentado? "S" para sim"N" para não19)
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LEINÃO CONDCaractere(10)LEI_Numero Informar o número da a lei específica que trata do rol de beneficiários e da forma de rateio.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "PBP_AssuntoTipo" for "'1', '12'". REGRA 2: O conteúdo do campo deverá conter um valor no formato "99999/AAAA" (NRO/ANO); o ANO será validado segundo o critério "<= EXERCÍCIO" (ver regra d).

Núm. da lei específica "99999/AAAA" (NRO/ANO)20)

NÃO SIMCaractere(14,2)PBP_ValorTotalBeneficio REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor total do benefício concedido no processo21)
NÃO SIMCaractere(20)PBP_NomeArqPDF Informar o nome do arquivo PDF contendo o texto do fundamento legal para concessão ou revisão do benefício previdenciário.REGRA 1: A formatação do nome do arquivo PDF deverá estar de acordo com a regra "PBP_AAAAMM_99999.PDF".

Nome do arquivo PDF22)

PROC_LICIT_ABERTURA_RETIFICEsta tabela deverá conter processos licitatórios.
Obs.1: nesta tabela deverão ser enviadas as aberturas e as retificações do edital de abertura; as outras situações deverão ser enviadas na tabela PROCESSO_LICITATORIO_SITUACAO. Obs.2: no envio desta tabela, enviar também ITEM_PROC_LICIT.
Obs.3: no caso da retificação do edital de abertura, enviar todos os campos, mesmo que iguais ao da abertura da licitação, pois serão considerados como última informação válida.

... incluída/alterada em 2014        [ sem alteração para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):
(X) Mensal(X) Processos Licitatórios

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
PROCESSO_LICITATORIOSIM SIMCaractere(16)PLIC_Numero (ver regra do campo na tabela origem)Núm. do processo licitatório01)
PROCESSO_LICITATORIOSIM SIMCaractere(2)MLIC_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. da modalidade da licitação02)

SIM SIMCaractere(10)PLIC_Data REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter uma DATA válida; a DATA será validada segundo o critério "<= DATA ATUAL" (ver regra d).
Data do fato (abertura ou retificação)03)

TI.SITUACAO_LICITACAOSIM SIMInteiroPLIC_Situacao Informar apenas as situações "1" e "2"; as demais situações deverão ser encaminhadas na tabela PROCESSO_LICITATORIO_SITUACAO.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...2".

Situação do processo licitatório 1...204)

TI.TIPO_PROC_LICITNÃO SIMCaractere(1)PLIC_Tipo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um número de "0...7"; sendo que os tipos de "1" a "3" só poderão ser utilizados caso o conteúdo do campo "MLIC_Codigo" seja um dos valores de "01" a "7", "10", de "12" a "17", de "19" a "29"; os tipos de "4" a "7" só poderão ser utilizados caso o conteúdo do campo "MLIC_Codigo" seja um dos valores "30" ou "31" ou "0" caso o conteúdo do campo "MLIC_Codigo" seja um dos valores "08" ou "09".

Tipo do processo licitatório 0...705)

NÃO SIMCaractere(1)PLIC_LoteItem Obs.: nos casos de licitação por lote, enviar as tabelas PROC_LICIT_LOTE e ITEM_PROC_LICIT; nos casos de licitação por item, enviar a tabela ITEM_PROC_LICIT.
Por lote ou item? "1" para lote"2" para item06)
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REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...2".
NÃO SIMCaractere(10)PLIC_DataAberturaSessaoPublica REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um valor MAIOR ou IGUAL ao conteúdo do campo "PLIC_DataLimEntrProposta".

Data da abertura da sessão pública07)

NÃO CONDCaractere(10)PLIC_DataLimEntrProposta REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "MLIC_Codigo" for "'01', '02', '03', '04', '05', '06', '07', '10', '12', '13', '14', '15', '16', '17', '18', '19', '20', '21', '22', '23', '24', '25', '26', '27', '28', '29', '30', '31', '32'".

Data limite para recebimento das propostas08)

NÃO CONDCaractere(1)PLIC_RegistroPreco REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "'S', 'N'", quando o conteúdo do campo "MLIC_Codigo" for "'01', '02', '03', '04', '05', '06', '07', '10', '12', '13', '14', '15', '16', '17', '18', '19', '20', '21', '22', '23', '24', '25', '26', '27', '28', '29', '30', '31', '32'".

Licitação realizada para registro de preços? "S" para sim"N" para não09)

NÃO SIMCaractere(50)PLIC_NomeRespJuridico Nome do responsável jurídico10)
NÃO NÃOCaractere(10)PLIC_NumOAB Núm. da OAB do responsável jurídico11)
NÃO SIMCaractere(14,2)PLIC_ValorEstimado REGRA 1: O conteúdo do campo poderá conter "0.00" (zero) caso o conteúdo do campo "PLIC_RegistroPreco" for "S" ou o conteúdo do campo "MLIC_Codigo" for "'07', '10', '14', '15', '19', '20', '21', '22', '28', '29', '30'", nas demais modalidades deverá ser maior que "0.00" (zero).

Valor total estimado12)

NÃO NÃOCaractere(14,2)PLIC_ValorCustoCopia REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor do custo da cópia do edital13)
NÃO SIMCaractere(255)PLIC_Objeto Objeto14)
NÃO CONDCaractere(120)PLIC_Motivo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "MLIC_Codigo" for "'08', '09'".Motivo da dispensa ou inexigibilidade15)

COMISSAO_PROC_LICITNÃO SIMCaractere(16)CMPLIC_NumPortaria (ver regra do campo na tabela origem)Núm. da portaria da comissão16)
TI.PROC_LICIT_MICROEMPRESANÃO SIMInteiroPLIC_ParaMicroEmpresa REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "0...2".Para microempresas 0...217)

PROC_LICIT_LOTEEsta tabela deverá conter os lotes licitados nos processos licitatórios.Obs.: sempre que houver uma retificação no edital, os lotes deverão ser encaminhados novamente, mesmo que não tenham sofrido nenhuma alteração.
... incluída/alterada em 2013        [ sem alteração para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):(X) Mensal
(X) Processos Licitatórios

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
PROC_LICIT_ABERTURA_RETIFICSIM SIMCaractere(16)PLIC_Numero (ver regra do campo na tabela origem)Núm. do processo licitatório01)
PROC_LICIT_ABERTURA_RETIFICSIM SIMCaractere(2)MLIC_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. da modalidade da licitação02)
PROC_LICIT_ABERTURA_RETIFICSIM SIMCaractere(10)PLIC_Data (ver regra do campo na tabela origem)Data do processo licitatório03)
PROC_LICIT_ABERTURA_RETIFICSIM SIMInteiroPLIC_Situacao (ver regra do campo na tabela origem)Situação do processo 04)
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licitatório
SIM SIMInteiroPLICLOTE_NumeroLote REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Núm. do lote conforme o edital de abertura05)
NÃO SIMCaractere(255)PLICLOTE_DescricaoLote Descrição do lote06)
NÃO SIMCaractere(1)PLICLOTE_LoteMicroEmpresa REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "'S', 'N'".O lote é exclusivo para microempresa? "S" para sim"N" para não07)
NÃO SIMCaractere(10,2)PLICLOTE_QuantidadeItem REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um número POSITIVO quando obrigatório.Quantidade do item08)
NÃO SIMCaractere(14,2)PLICLOTE_ValEstimado REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um número POSITIVO quando obrigatório.Valor total estimado do lote09)

PROC_LICIT_ORGAO_DEMANDANTEEsta tabela deverá conter os órgãos demandantes dos processos licitatórios. ... incluída/alterada em 2017 [ NOVIDADE para 2017 ]
Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):(X) Mensal
(X) Processos Licitatórios

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
PROCESSO_LICITATORIOSIM SIMCaractere(16)PLIC_Numero (ver regra do campo na tabela origem)Núm. do processo licitatório01)
PROCESSO_LICITATORIOSIM SIMCaractere(2)MLIC_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. da modalidade da licitação02)
ORGAOSIM SIMCaractere(2)ORG_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. do órgão demandante03)

PROCESSO_LICITATORIOEsta tabela deverá conter os processos licitatórios e as adesões as atas de registros de preço.
Obs.1: no envio desta tabela também deverão ser enviadas: CONVIDADO_PROC_LICIT (modalidade "Convite"), PROCESSO_LICITATORIO_DOTACAO, PROCESSO_LICITATORIO_DOCUMENTO, PROC_LICIT_ABERTURA_RETIFIC (situação "1" ou "2") e/ou PROCESSO_LICITATORIO_SITUACAO (demais situações).
Obs.2: nos casos de adesão, deverão ser enviadas: PROCESSO_LICITATORIO (modalidade "Adesão à ata de registro de preço"), PROCESSO_LICITATORIO_SITUACAO (situação "12") e PROCESSO_LICITATORIO_DOCUMENTO (todos os documentos da tabela TI.PROC_LICIT_TIPO_DOCUMENTO coluna "Regra").

... incluída/alterada em 2017 [ NOVIDADE para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):(X) Mensal
(X) Processos Licitatórios

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
SIM SIMCaractere(16)PLIC_Numero REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um valor no formato "99999999999/AAAA" (NRO/ANO); o ANO será validado segundo o critério "<= EXERCÍCIO" (ver regra d) e não conter o "ORG_Codigo" concatenado ao número do processo licitatório.

Núm. do processo licitatório "99999999999/AAAA" (NRO/ANO)01)

TI.MODALIDADE_LICITACAOSIM SIMCaractere(2)MLIC_Codigo Obs.: quando a modalidade de licitação for "01" ou "02" é obrigatório enviar a tabela CONVIDADO_PROC_LICIT com pelo menos 3 (três) convidados.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "01...10|'12', '13', '14', '15', '17', '19', '20', '21', '22', '23', '24', '25', '26', '27', '28', '29', '30', '31', '32'".

Cód. da modalidade da licitação 01...10|12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32

02)

CADASTRO_GERALNÃO CONDCaractere(20)CG_Identificacao Obs.: nos casos de adesão a processo licitatório realizado por outro órgão, de qualquer esfera de governo, deverá CPF/CNPJ do participante03)
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ser informado o CNPJ da entidade da administração pública que realizou a licitação.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "MLIC_Codigo" for "'17', '22', '23', '25'". REGRA 2: O conteúdo do campo deverá conter um número de CPF ("999.999.999-99") ou CNPJ ("99.999.999/9999-99") válido.
NÃO CONDCaractere(16)PLIC_NumLicitacao REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "MLIC_Codigo" for "'17', '22', '23', '25'". REGRA 2: O conteúdo do campo deverá conter um valor no formato "99999999999/AAAA" (NRO/ANO); o ANO será validado segundo o critério "<= EXERCÍCIO" (ver regra d).

Núm. do processo licitatório da adesão a ata de registro de preços
"99999999999/AAAA" (NRO/ANO)04)

TI.MODALIDADE_LICITACAONÃO CONDCaractere(2)PLIC_Modalidade REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "01...10|'12', '13', '14', '15', '17', '19', '20', '21', '22', '23', '24', '25', '26', '27', '28', '29', '30', '31', '32'", quando o conteúdo do campo "MLIC_Codigo" for "'17', '22', '23', '25'".

Cód. da modalidade da licitação da adesão à ata de registro de preços
01...10|12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32

05)

NÃO CONDCaractere(16)PLIC_NumAta REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "MLIC_Codigo" for "'17', '22', '23', '25'". REGRA 2: O conteúdo do campo deverá conter um valor no formato "99999999999/AAAA" (NRO/ANO); o ANO será validado segundo o critério "<= EXERCÍCIO" (ver regra d).

Núm. da ata de registro de preços "99999999999/AAAA" (NRO/ANO)06)

NÃO CONDCaractere(16)PLIC_NumPMIMPI REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "MLIC_Codigo" for "'31'". REGRA 2: O conteúdo do campo deverá conter um valor no formato "99999999999/AAAA" (NRO/ANO); o ANO será validado segundo o critério "<= EXERCÍCIO" (ver regra d).

Núm. do processo de manifestação de interesse ou manifestação de interesse privado

"99999999999/AAAA" (NRO/ANO)07)

PROCESSO_LICITATORIO_DOCUMENTOEsta tabela deverá conter os documentos dos processos licitatórios.Obs.1: enviar os documentos inclusive as dispensas e inexigibilidades formalizadas nos termos do art. 26 da lei nº 8666/93.
Obs.2: nos casos de adesão, deverão ser enviadas: PROCESSO_LICITATORIO (modalidade "Adesão à ata de registro de preço"), PROCESSO_LICITATORIO_SITUACAO (situação "12") e PROCESSO_LICITATORIO_DOCUMENTO (todos os documentos da tabela TI.PROC_LICIT_TIPO_DOCUMENTO coluna "Regra").

... incluída/alterada em 2017 [ NOVIDADE para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):(X) Mensal
(X) Processos Licitatórios

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
PROC_LICIT_ABERTURA_RETIFIC ou PROCESSO_LICITATORIO_SITUACAOSIM SIMCaractere(16)PLIC_Numero (ver regra do campo na tabela origem)Núm. do processo licitatório01)
PROC_LICIT_ABERTURA_RETIFIC ou PROCESSO_LICITATORIO_SITUACAOSIM SIMCaractere(2)MLIC_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. da modalidade da licitação02)
PROC_LICIT_ABERTURA_RETIFIC ou PROCESSO_LICITATORIO_SITUACAOSIM SIMInteiroPLIC_Situacao (ver regra do campo na tabela origem)Situação do processo licitatório03)
PROC_LICIT_ABERTURA_RETIFIC ou PROCESSO_LICITATORIO_SITUACAOSIM SIMCaractere(10)PLIC_DataSituacao (ver regra do campo na tabela origem)Data do processo licitatório04)
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TI.PROC_LICIT_TIPO_DOCUMENTOSIM SIMInteiroPLICDOC_TipoDocumento Obs.: é obrigatório o envio de todos os documentos citados na tabela TI.PROC_LICIT_TIPO_DOCUMENTO, conforme a regra indicada no campo PLICTDOC_Regra.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...77".

Tipo do documento 1...7705)

SIM SIMCaractere(20)PLICDOC_NumeroDocumento Informar o número do documento que poderá ser o número do edital, do termo de referência, etc.Obs.: caso não exista, informar "INEXISTENTE".
Núm. do documento06)

NÃO CONDCaractere(255)PLICDOC_VeicComunicacao Obs.: é obrigatório o envio das publicações dos documentos citados na tabela TI.PROC_LICIT_TIPO_DOCUMENTO, conforme a o conteúdo do campo PLICTDOC_PublicacaoObrigatoria seja igual a "S".

Local da publicação07)

NÃO CONDCaractere(24)PLICDOC_NomeArqPDF Informar o nome do arquivo PDF contendo o texto do documento conforme o conteúdo do campo PLICDOC_TipoDocumento.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "PLICDOC_TipoDocumento" for "14...77|'1', '2', '4', '5', '6', '8', '10', '11', '12'". REGRA 2: A formatação do nome do arquivo PDF deverá estar de acordo com a regra "PLICDOC_AAAAMM_99999.PDF".

Nome do arquivo PDF08)

NÃO CONDCaractere(24)PLICDOC_NomeArqRTF Informar o nome do arquivo RTF contendo o documento conforme o tipo do campo PLICDOC_TipoDocumento.Obs.: o documento RTF deverá ser gerado a partir de um editor de textos, como Microsoft Word ou BrOffice Writer, e não digitalizado como imagens.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "PLICDOC_TipoDocumento" for "'3', '7', '9', '13'". REGRA 2: A formatação do nome do arquivo RTF deverá estar de acordo com a regra "PLICDOC_AAAAMM_99999.RTF".

Nome do arquivo RTF09)

PROCESSO_LICITATORIO_DOTACAOEsta tabela deverá conter as dotações referenciadas nos processos licitatórios.Obs.1: nos casos de licitação para vendas ou concessão, tabela TI.MODALIDADE_LICITACAO, campo MLIC_Codigo igual a "7", "14", "20" ou "21" esta tabela não deverá ser enviada.
... incluída/alterada em 2008        [ sem alteração para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):(X) Mensal
(X) Processos Licitatórios

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
PROCESSO_LICITATORIOSIM SIMCaractere(16)PLIC_Numero (ver regra do campo na tabela origem)Núm. do processo licitatório01)
PROCESSO_LICITATORIOSIM SIMCaractere(2)MLIC_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. da modalidade da licitação02)

SIM SIMCaractere(51)DOT_CodigoResumido REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um valor no formato "99.999.99.999.9999.99999.9.9.99.99.99.9.9.99.999999".
Cód. resumido da dotação03)
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PROCESSO_LICITATORIO_LIMITESEsta tabela deverá conter os limites, por modalidade de licitação, de acordo com o art. 23 da Lei 8.666 ou lei específica.
... incluída/alterada em 2015        [ sem alteração para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):(X) Mensal
Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações

LEISIM SIMCaractere(10)LEI_Numero (ver regra do campo na tabela origem)Núm. da lei 8.666 ou específica01)
NÃO SIMCaractere(14,2)PLICLIM_ComprasConcorrencia REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Limite para compras e serviços; modalidade concorrência

02)

NÃO SIMCaractere(14,2)PLICLIM_ComprasConvite REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Limite para compras e serviços; modalidade convite
03)

NÃO SIMCaractere(14,2)PLICLIM_ComprasTomadaPreco REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Limite para compras e serviços; modalidade tomada de preço
04)

NÃO SIMCaractere(14,2)PLICLIM_ObraConcorrencia REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Limite para obras; modalidade concorrência05)
NÃO SIMCaractere(14,2)PLICLIM_ObraConvite REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Limite para obras; modalidade convite06)
NÃO SIMCaractere(14,2)PLICLIM_ObraTomadaPreco REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Limite para obras; modalidade tomada de preço07)

PROCESSO_LICITATORIO_SITUACAOEsta tabela deverá conter as situações dos processos licitatórios.
Obs.1: nos casos de abertura ou retificação do edital de abertura, a licitação deverá ser enviada na tabela PROC_LICIT_ABERTURA_RETIFIC.Obs.2: nos casos de homologação, deverão ser encaminhadas as tabelas PARTICIPANTE_PROC_LICIT, PARTICIPACAO_PROC_LICIT e PARTICIPANTE_PROC_LICIT_CERTID.
Obs.3: nos casos de adesão, deverão ser enviadas: PROCESSO_LICITATORIO (modalidade "Adesão à ata de registro de preço"), PROCESSO_LICITATORIO_SITUACAO (situação "12") e PROCESSO_LICITATORIO_DOCUMENTO (todos os documentos da tabela TI.PROC_LICIT_TIPO_DOCUMENTO coluna "Regra").

... incluída/alterada em 2009        [ sem alteração para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):(X) Mensal
(X) Processos Licitatórios

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
PROCESSO_LICITATORIOSIM SIMCaractere(16)PLIC_Numero (ver regra do campo na tabela origem)Núm. do processo licitatório01)
PROCESSO_LICITATORIOSIM SIMCaractere(2)MLIC_Codigo Obs.: quando a modalidade de licitação for "01" ou "02" é obrigatório enviar a tabela CONVIDADO_PROC_LICIT com pelo menos 3 (três) convidados.

Cód. da modalidade da licitação02)

TI.SITUACAO_LICITACAOSIM SIMInteiroPLIC_Situacao Informar as situações de "3" em diante.Obs.: as situações "1" e "2" deverão ser encaminhadas na tabela PROC_LICIT_ABERTURA_RETIFIC.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "3...13".

Situação do processo licitatório 3...1303)

SIM SIMCaractere(10)PLIC_DataSituacao Informar a data da situação indicada no campo PLIC_Situacao.Obs.: nas situações de publicações, informar a data da 
Data da situação04)
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primeira publicação.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter uma DATA válida; a DATA será validada segundo o critério "<= DATA ATUAL" (ver regra d).
NÃO CONDCaractere(10)PLIC_DataJulgamentoProposta REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "MLIC_Codigo" for "'01', '02', '03', '04', '05', '06', '07', '10', '12', '13', '14'".

Data do julgamento das propostas05)

NÃO CONDCaractere(10)PLIC_DataAdjudicacao REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "PLIC_Situacao" for "'5', '6'".Data da adjudicação do processo06)

PRODUTO_UNIDADE_MEDIDAEsta tabela deverá conter os produtos das ações governamentais.Obs.1: esta tabela terá a descrição e a unidade de medida dos produtos de uma ação governamental (projeto, atividade ou operação especial).
Obs.2: nas cargas mensais, enviar quando houver alteração ou inclusão nas ações governamentais das peças de planejamento (PPA, LDO ou LOA) que se relacionem com o conteúdo desta tabela.

... incluída/alterada em 2010        [ sem alteração para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):(X) Peças de planejamento
(X) Mensal

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
SIM SIMCaractere(10)PRUM_Codigo Cód. do produto01)
NÃO SIMCaractere(255)PRUM_DescricaoProduto Descrição do produto02)

TI.UNIDADE_MEDIDANÃO SIMCaractere(2)UNMED_Codigo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "01...28|'99'".Cód. da unidade de medida 01...28|9903)

PROGRAMAEsta tabela deverá conter os programas do orçamento ou das alterações orçamentárias.Obs.: enviar nas cargas mensais quando ocorrer alteração orçamentária e for necessária a criação de novo programa.
... incluída/alterada em 2014        [ sem alteração para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):
(X) Peças de planejamento(X) Mensal

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
SIM SIMCaractere(4)PRG_Codigo Cód. do programa01)

PLANO_ESTRATEGICO_PPANÃO SIMCaractere(10)LEI_Numero (ver regra do campo na tabela origem)Núm. da lei do PPA02)
TI.TIPO_PROGRAMANÃO CONDInteiroTPRG_Codigo Obs.: é obrigatório para os municípios que optaram pela elaboração do PPA no novo modelo (campo PLNEPPA_Tipo igual a "2" da tabela PLANO_ESTRATEGICO_PPA).REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...2".

Cód. do tipo 1...203)

NÃO SIMCaractere(120)PRG_Descricao Descrição04)
NÃO CONDCaractere(255)PRG_Objetivo Obs.: é obrigatório para os municípios que optaram pela elaboração do PPA no modelo antigo (campo PLNEPPA_Tipo igual a "1" da tabela PLANO_ESTRATEGICO_PPA).

Objetivo05)

NÃO SIMCaractere(14,2)PRG_ValorFinanceiro REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor06)
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PROGRAMA_CATEGORIA_ECONOMICAEsta tabela deverá conter as relações entre programas e categorias econômicas.
... incluída/alterada em 2014        [ sem alteração para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):(X) Peças de planejamento
(X) Mensal

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
PROGRAMASIM SIMCaractere(4)PRG_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. do programa01)
TI.CATEGORIA_ECONOMICASIM SIMCaractere(1)CTEC_Codigo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...4|'9'".Cód. da categoria econômica 1...4|902)

NÃO SIMCaractere(4)PRGCTEC_AnoReferenciaInicio REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um número POSITIVO quando obrigatório.Ano inicial de referência "9999" (NRO)03)
NÃO SIMCaractere(4)PRGCTEC_AnoReferenciaFim Informar o mesmo valor do campo PRGCTEC_AnoReferenciaInicio, caso o período seja referente a apenas "1" (um) ano.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um valor MAIOR ou IGUAL ao conteúdo do campo "PRGCTEC_AnoReferenciaInicio". REGRA 2: O conteúdo do campo deverá conter um número POSITIVO quando obrigatório.

Ano final de referência "9999" (NRO)04)

NÃO SIMCaractere(14,2)PRGCTEC_Valor REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um número POSITIVO quando obrigatório.Valor definido para o período05)
PROJETO_ATIVIDADEEsta tabela deverá conter as ações governamentais.
Obs.1: deverão ser enviados os projetos, atividades e operações especiais presentes no PPA, LDO e LOA, bem como nas suas alterações.Obs.2: enviar nas cargas mensais quando ocorrer alteração orçamentária e for necessária a criação de nova ação governamental.

... incluída/alterada em 2010        [ sem alteração para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):(X) Peças de planejamento
(X) Mensal

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
PROGRAMASIM SIMCaractere(4)PRG_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. do programa01)

SIM SIMCaractere(5)PRAT_Numero Núm. do projeto/ atividade02)
ORGAONÃO SIMCaractere(2)ORG_Codigo Informar o órgão executor da ação governamental.Cód. do órgão03)
TI.TIPO_PROJETO_ATIVIDADENÃO SIMCaractere(1)TPRAT_Codigo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...2|'9'".Cód. do tipo do projeto/ atividade 1...2|904)
PRODUTO_UNIDADE_MEDIDANÃO SIMCaractere(10)PRUM_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. do produto05)

NÃO SIMCaractere(120)PRAT_Descricao Descrição do projeto/ atividade06)
NÃO SIMCaractere(255)PRAT_Objetivo Objetivo do projeto/ atividade07)

PUBLICACAO_ATO_PESSOALEsta tabela deverá conter as publicações dos atos de pessoal. ... incluída/alterada em 2008        [ sem alteração para 2017 ]
Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):

Pág.: 164(C) 2017 Secretaria de Tecnologia da Informação :: Tribunal de Contas Mato Grosso ::  aplic@tce.mt.gov.br ou (65) 3613-2940 / 7553 / 7554 / 7563 (Consultoria Técnica)



Leiaute APLIC 2017
Tribunal de Contas de Mato GrossoSecretaria de Tecnologia da InformaçãoAPLIC Pré-validação | versão 2.1.1.0

Data: 10/05/2017Hora: 13:30:47

(X) Mensal
Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações

ATO_PESSOALSIM SIMCaractere(10)PESS_Matricula (ver regra do campo na tabela origem)Núm. da matrícula do servidor01)
ATO_PESSOALSIM SIMCaractere(16)ATOP_NumDocumento (ver regra do campo na tabela origem)Núm. do documento do ato de pessoal02)
ATO_PESSOALSIM SIMCaractere(2)TATOP_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. do tipo do ato de pessoal03)

SIM SIMCaractere(10)PATOP_Data REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter uma DATA válida; a DATA será validada segundo o critério "MESMO EXERCÍCIO" (ver regra d).
Data da publicação04)

NÃO SIMCaractere(255)PATOP_VeicComunicacao Informar, em detalhes, todas as publicações ocorridas na data (campo PATOP_Data).Local da publicação05)
PUBLICACAO_CONTRATOEsta tabela deverá conter as publicações dos contratos.
Obs.: as publicações dos contratos de pessoal temporário deverão ser enviadas na tabela PUBLICACAO_CONTRATO_PESSOAL.

... incluída/alterada em 2008        [ sem alteração para 2017 ]
Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):
(X) Mensal

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
CONTRATOSIM SIMInteiroCONT_Tipo (ver regra do campo na tabela origem)Tipo do contrato01)
CONTRATOSIM SIMCaractere(16)CONT_Numero (ver regra do campo na tabela origem)Núm. do contrato02)
CONTRATOSIM SIMCaractere(16)CONT_NumAditivo (ver regra do campo na tabela origem)Núm. do aditivo do contrato03)

SIM SIMCaractere(10)PCONT_Data REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter uma DATA válida; a DATA será validada segundo o critério "<= DATA ATUAL" (ver regra d).
Data da publicação04)

TI.TIPO_PUBLICACAO_CONTRATONÃO SIMCaractere(1)PCONT_Tipo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...3".Tipo da publicação 1...305)
NÃO SIMCaractere(255)PCONT_VeicComunicacao Informar, em detalhes, todas as publicações ocorridas na data (campo PCONT_Data).Local da publicação06)
NÃO SIMCaractere(22)PCONT_NomeArqPDF Informar o nome do arquivo PDF contendo o texto do comprovante da publicação do contrato ou extrato resumido do contrato.REGRA 1: A formatação do nome do arquivo PDF deverá estar de acordo com a regra "PCONT_AAAAMM_99999.PDF".

Nome do arquivo PDF07)

PUBLICACAO_CONTRATO_PESSOALEsta tabela deverá conter as publicações dos contratos de pessoal temporário. ... incluída/alterada em 2013        [ sem alteração para 2017 ]
Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):(X) Mensal

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
CONTRATO_PESSOAL_TEMPORARIOSIM SIMCaractere(16)CONTP_Numero (ver regra do campo na tabela origem)Núm. do contrato01)
CONTRATO_PESSOAL_TEMPORARIOSIM SIMCaractere(16)CONTP_NumAditivo (ver regra do campo na tabela origem)Núm. do aditivo do contrato de pessoal02)
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SIM SIMCaractere(10)PCONTP_Data REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter uma DATA válida; a DATA será validada segundo o critério "COMPETÊNCIA DA CARGA" (ver regra d).
Data da publicação03)

NÃO SIMCaractere(1)PCONTP_Tipo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...2".Tipo da publicação "1" para resumo"2" para rescisão04)
NÃO SIMCaractere(255)PCONTP_VeicComunicacao Informar, em detalhes, todas as publicações ocorridas na data (campo PCONTP_Data).Local da publicação05)
NÃO SIMCaractere(24)PCONTP_NomeArqPDF Informar o nome do arquivo PDF contendo o texto do comprovante da publicação completa ou resumida do instrumento de contrato.REGRA 1: A formatação do nome do arquivo PDF deverá estar de acordo com a regra "PCONTP_AAAAMM_99999.PDF".

Nome do arquivo PDF06)

PUBLICACAO_CONVENIOEsta tabela deverá conter as publicações dos convênios. ... incluída/alterada em 2008        [ sem alteração para 2017 ]
Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):
(X) Mensal

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
CONVENIOSIM SIMCaractere(16)CONV_Numero (ver regra do campo na tabela origem)Núm. do convênio01)
CONVENIOSIM SIMCaractere(16)CONV_NumAditivo (ver regra do campo na tabela origem)Núm. do aditivo do convênio02)

SIM SIMCaractere(10)PCONV_Data REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter uma DATA válida; a DATA será validada segundo o critério "COMPETÊNCIA DA CARGA" (ver regra d).
Data da publicação03)

NÃO SIMCaractere(1)PCONV_Tipo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...2".Tipo da publicação "1" para edital"2" para rescisão04)
NÃO SIMCaractere(255)PCONV_VeicComunicacao Informar, em detalhes, todas as publicações ocorridas na data (campo PCONV_Data).Local da publicação05)

REAVALIACAO_BENSEsta tabela deverá conter o resultado das reavaliações e bens móveis ou imóveis.Obs.: as Câmaras Municipais, os Consórcios Públicos, as Associações e as Previdências que não possuem bens móveis estão dispensadas do envio desta tabela.
... incluída/alterada em 2008        [ sem alteração para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):(X) Mensal
Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações

COMISSAO_REAVALIACAO_BENSSIM SIMCaractere(16)CMRVBENS_NumPortaria (ver regra do campo na tabela origem)Núm. da portaria da comissão01)
SIM SIMCaractere(10)RVBENS_Data REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter uma DATA válida; a DATA será validada segundo o critério "COMPETÊNCIA DA CARGA" (ver regra d).

Data da reavaliação02)

SIM SIMCaractere(1)RVBENS_Tipo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...2".Tipo da reavaliação "1" para bens imóveis"2" para bens móveis03)
NÃO SIMCaractere(23)RVBENS_NomeArqPDF Informar o nome do arquivo PDF contendo o texto do relatório de reavaliação.REGRA 1: A formatação do nome do arquivo PDF deverá 

Nome do arquivo PDF04)
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estar de acordo com a regra "RVBENS_AAAAMM_99999.PDF".
RECEITA_ARRECADADA_BCOEsta tabela deverá conter as receitas arrecadadas via bancos.Obs.1: deverão ser totalizada por data, especificação da receita e banco.
Obs.2: deverão ser enviadas as receitas das contas analíticas e sintéticas.

... incluída/alterada em 2014        [ sem alteração para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):
(X) Mensal

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
TI.ESPECIFICACAO_RECEITASIM SIMCaractere(16)ESPRC_Codigo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um valor no formato "9.9.9.9.99.99.99" (código de especificação da receita).

Cód. da especificação da receita "9.9.9.9.99.99.99" (NRO)01)

TI.DESTINACAO_RECURSO_IDUSOSIM SIMCaractere(1)DRIDS_Codigo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "0...6".Cód. do id. de uso da destinação de recurso 0...602)
TI.DESTINACAO_RECURSO_GRUPOSIM SIMCaractere(1)DRGRP_Codigo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "'1', '3', '9'".Cód. do grupo da destinação de recurso 1, 3, 903)
TI.DESTINACAO_RECURSO_ESPECIFICSIM SIMCaractere(2)DRESP_Codigo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "00...04|'12', '14', '15', '16', '17', '18', '19', '21', '22', '23', '24', '25', '26', '27', '29', '30', '41', '42', '43', '50', '51', '52', '53', '54', '80', '81', '82', '90', '91', '92', '93', '94'".

Cód. da especificação da destinação de recurso 00...04|12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 41, 42, 43, 50, 51, 52, 53, 54, 80, 81, 82, 90, 91, 92, 93, 94

04)

TI.DESTINACAO_RECURSOSIM SIMCaractere(6)DESTREC_Codigo Cód. da destinação de recurso05)
CONTA_BANCARIASIM SIMCaractere(3)BCO_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. do banco06)
CONTA_BANCARIASIM SIMCaractere(10)AGN_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. da agência07)
CONTA_BANCARIASIM SIMCaractere(16)CCBCO_Numero (ver regra do campo na tabela origem)Núm. da conta corrente08)
CONTA_BANCARIASIM SIMCaractere(1)CCBCO_Tipo (ver regra do campo na tabela origem)Tipo da conta corrente09)

SIM SIMCaractere(10)RCARB_Data REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter uma DATA válida; a DATA será validada segundo o critério "COMPETÊNCIA DA CARGA" (ver regra d).
Data da arrecadação10)

NÃO CONDCaractere(60)DESTREC_Outro REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "DESTREC_Codigo" for "'999999'".
Outra destinação de recurso11)

NÃO SIMCaractere(14,2)RCARB_ValBanco REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor arrecadado12)

RECEITA_ARRECADADA_OUTROSEsta tabela deverá conter as receitas arrecadadas que não sejam via banco.Obs.1: deverão ser enviadas as receitas das contas analíticas e sintéticas.
... incluída/alterada em 2014        [ sem alteração para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):(X) Mensal
Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações

TI.ESPECIFICACAO_RECEITASIM SIMCaractere(16)ESPRC_Codigo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um valor Cód. da especificação da "9.9.9.9.99.99.99" 01)
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no formato "9.9.9.9.99.99.99" (código de especificação da receita).receita (NRO)
TI.DESTINACAO_RECURSO_IDUSOSIM SIMCaractere(1)DRIDS_Codigo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "0...6".Cód. do id. de uso da destinação de recurso 0...602)
TI.DESTINACAO_RECURSO_GRUPOSIM SIMCaractere(1)DRGRP_Codigo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "'1', '3', '9'".Cód. do grupo da destinação de recurso 1, 3, 903)
TI.DESTINACAO_RECURSO_ESPECIFICSIM SIMCaractere(2)DRESP_Codigo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "00...04|'12', '14', '15', '16', '17', '18', '19', '21', '22', '23', '24', '25', '26', '27', '29', '30', '41', '42', '43', '50', '51', '52', '53', '54', '80', '81', '82', '90', '91', '92', '93', '94'".

Cód. da especificação da destinação de recurso 00...04|12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 41, 42, 43, 50, 51, 52, 53, 54, 80, 81, 82, 90, 91, 92, 93, 94

04)

TI.DESTINACAO_RECURSOSIM SIMCaractere(6)DESTREC_Codigo Cód. da destinação de recurso05)
TI.TIPO_REC_ARRECADADA_OUTROSSIM SIMInteiroRCARO_Tipo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...4".Tipo da arrecadação 1...406)

SIM SIMCaractere(10)RCARO_Data REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter uma DATA válida; a DATA será validada segundo o critério "COMPETÊNCIA DA CARGA" (ver regra d).
Data da arrecadação07)

NÃO CONDCaractere(60)DESTREC_Outro REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "DESTREC_Codigo" for "'999999'".
Outra destinação de recurso08)

NÃO SIMCaractere(14,2)RCARO_Valor REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor arrecadado09)

RECEITA_RESSARCIMENTOEsta tabela deverá conter as receitas de ressarcimento aos cofres públicos.
Obs.: enviar os recebimentos das receitas de ressarcimento aos cofres públicos oriundos de danos causados ao patrimônio público, contabilizados conforme o detalhamento definido pelo TCE-MT no elenco de contas.

... incluída/alterada em 2015        [ sem alteração para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):(X) Mensal
Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações

MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMTSIM SIMCaractere(11)ECTCE_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. do elenco de contas01)
MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMTSIM SIMCaractere(10)MCC_Data (ver regra do campo na tabela origem)Data do movimento contábil02)
MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMTSIM SIMCaractere(1)TMC_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. do tipo do movimento contábil03)

SIM SIMInteiroRR_NumSequencial REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um número POSITIVO quando obrigatório.Núm. sequencial04)
TI.TIPO_RESSSARCIMENTO_RECEITANÃO SIMInteiroRR_TipoRessarcimento REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...3".Tipo do ressarcimento 1...305)
CADASTRO_GERALNÃO SIMCaractere(20)CG_Identificacao Informar o CPF/CNPJ da pessoa que efetuou o ressarcimento aos cofres públicos.CPF/CNPJ de quem efetuou o ressarcimento06)

NÃO CONDCaractere(14)RR_NumProcesso Informar o número do processo/protocolo da condenação do TCE-MT.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "RR_TipoRessarcimento" for 

Núm. do processo TCE-MT "999999999/AAAA" (NRO/ANO)07)
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"'1'". REGRA 2: O conteúdo do campo deverá conter um valor no formato "999999999/AAAA" (NRO/ANO); o ANO será validado segundo o critério "<= EXERCÍCIO" (ver regra d).
NÃO SIMCaractere(14,2)RR_Valor Informar o valor ressarcido cuja soma deverá corresponder ao valor do lançamento na tabela MOVIMENTO_CONTA_CONTABIL_TCEMT (campos ECTCE_Codigo, MCC_Data e TMC_Codigo).REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.

Valor ressarcido08)

NÃO SIMCaractere(19)RR_NomeArqPDF Informar o nome do arquivo PDF contendo o texto da arrecadação referente ao ressarcimento.REGRA 1: A formatação do nome do arquivo PDF deverá estar de acordo com a regra "RR_AAAAMM_99999.PDF".

Nome do arquivo PDF09)

RECIBO_PAGTOEsta tabela deverá conter os recibos de pagamentos para servidores não presentes nas folhas de pagamento. ... incluída/alterada em 2009        [ sem alteração para 2017 ]
Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):(X) Mensal

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
SIM SIMCaractere(10)RCPGTO_Numero REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um valor no formato "99999/AAAA" (NRO/ANO); o ANO será validado segundo o critério "= EXERCÍCIO" (ver regra d).

Núm. do recibo "99999/AAAA" (NRO/ANO)01)

LIQUIDACAO_EMPENHOSIM SIMCaractere(2)ORG_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. do órgão02)
LIQUIDACAO_EMPENHOSIM SIMCaractere(3)UNOR_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. da unidade orçamentária03)
LIQUIDACAO_EMPENHOSIM SIMCaractere(11)EMP_Numero (ver regra do campo na tabela origem)Núm. do empenho04)
LIQUIDACAO_EMPENHOSIM SIMCaractere(11)LIQ_Numero (ver regra do campo na tabela origem)Núm. da liquidação05)

NÃO SIMCaractere(10)RCPGTO_DataEmissao REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter uma DATA válida; a DATA será validada segundo o critério "COMPETÊNCIA DA CARGA" (ver regra d).
Data da emissão06)

PESSOALNÃO SIMCaractere(10)PESS_Matricula (ver regra do campo na tabela origem)Núm. da matrícula do servidor07)
NÃO SIMCaractere(120)RCPGTO_Descricao Descrição do recibo08)
NÃO SIMCaractere(14,2)RCPGTO_ValorLiquido REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor líquido09)
NÃO SIMCaractere(14,2)RCPGTO_ValorBruto REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um valor MAIOR ou IGUAL ao conteúdo do campo "RCPGTO_ValorLiquido". REGRA 2: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.

Valor bruto10)

RECIBO_PAGTO_EVENTUALEsta tabela deverá conter os recibos de pagamento emitido pelos fornecedores, prestadores de serviços e demais credores do fiscalizado pela comprovação da liquidação de uma despesa.Obs.: o registro da informação deverá ser de acordo com o conteúdo do campo LIQ_TipoDocumentoHabil da tabela LIQUIDACAO_EMPENHO.
... incluída/alterada em 2009        [ sem alteração para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):
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(X) Mensal
Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações

SIM SIMCaractere(10)RPGPS_Numero Núm. do recibo de pagamento01)
CADASTRO_GERALSIM SIMCaractere(20)CG_Identificacao Informar o CPF/CNPJ do fornecedor ou prestador de serviço.CPF/CNPJ do credor02)
LIQUIDACAO_EMPENHOSIM SIMCaractere(2)ORG_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. do órgão03)
LIQUIDACAO_EMPENHOSIM SIMCaractere(3)UNOR_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. da unidade orçamentária04)
LIQUIDACAO_EMPENHOSIM SIMCaractere(11)EMP_Numero (ver regra do campo na tabela origem)Núm. do empenho05)
LIQUIDACAO_EMPENHOSIM SIMCaractere(11)LIQ_Numero (ver regra do campo na tabela origem)Núm. da liquidação06)

NÃO SIMCaractere(10)RCPGTOEV_DataEmissao Data da emissão07)
NÃO SIMCaractere(120)RCPGTOEV_Descricao Descrição do recibo08)
NÃO SIMCaractere(14,2)RCPGTOEV_ValorLiquido REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor líquido09)
NÃO SIMCaractere(14,2)RCPGTOEV_ValorBruto REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um valor MAIOR ou IGUAL ao conteúdo do campo "RCPGTOEV_ValorLiquido". REGRA 2: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.

Valor bruto10)

REMUNERACAO_RESPONSAVELEsta tabela deverá conter os subsídios fixados, amaparado por lei, dos responsáveis da administração pública (definidos na tabela TI.TIPO_RESPONSAVEL).... incluída/alterada em 2008        [ sem alteração para 2017 ]
Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):(X) Mensal

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
LEISIM SIMCaractere(10)LEI_Numero (ver regra do campo na tabela origem)Núm. da lei que fixa o subsídio01)
TI.TIPO_RESPONSAVELSIM SIMCaractere(2)TRESP_Codigo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "01...12|'14', '15', '16', '17', '18', '19', '20'".Cód. do tipo do responsável 01...12|14, 15, 16, 17, 18, 19, 2002)

NÃO SIMCaractere(10)RMRESP_Data REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter uma DATA válida; a DATA será validada segundo o critério "<= DATA ATUAL" (ver regra d).
Data da vigência do subsídio03)

NÃO SIMCaractere(14,2)RMRESP_ValSubsidio REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor do subsídio04)
RENUNCIA_RECEITAEsta tabela deverá conter as renuncias de receitas, amparadas por lei, com a identificação do beneficiado. ... incluída/alterada em 2008        [ sem alteração para 2017 ]
Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):(X) Mensal

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
TI.ESPECIFICACAO_RECEITASIM SIMCaractere(16)ESPRC_Codigo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um valor no formato "9.9.9.9.99.99.99" (código de especificação da receita).

Cód. da especificação da receita "9.9.9.9.99.99.99" (NRO)01)
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LEISIM SIMCaractere(10)LEI_Numero (ver regra do campo na tabela origem)Núm. da lei da autorização02)
SIM SIMInteiroRNREC_Sequencial REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um número POSITIVO quando obrigatório.Núm. sequencial03)

TI.TIPO_RENUNCIA_RECEITANÃO SIMCaractere(1)RNREC_Tipo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...6".Tipo de renúncia 1...604)
CADASTRO_GERALNÃO CONDCaractere(20)CG_Identificacao REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "RNREC_Tipo" for "'1', '2', '3', '4', '5'". REGRA 2: O conteúdo do campo deverá conter um número de CPF ("999.999.999-99") ou CNPJ ("99.999.999/9999-99") válido.

CPF/CNPJ do beneficiado05)

TI.TIPO_SEGMENTO_RENUNCIA_RECEITANÃO NÃOInteiroRNREC_Segmento REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...7".Segmento 1...706)
NÃO SIMCaractere(256)RNREC_Finalidade Finalidade07)
NÃO SIMCaractere(10)RNREC_Data REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter uma DATA válida; a DATA será validada segundo o critério "COMPETÊNCIA DA CARGA" (ver regra d).

Data da renúncia08)

NÃO NÃOCaractere(10)RNREC_DataVigencia REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um valor MAIOR ou IGUAL ao conteúdo do campo "RNREC_Data".Data da vigência09)
NÃO SIMCaractere(14,2)RNREC_Valor REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor da renúncia10)

RESCISAO_CONTRATO_PTEMPORARIOEsta tabela deverá conter as rescisões dos contratos de pessoal temporário.
... incluída/alterada em 2011        [ sem alteração para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):
(X) Mensal

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
CONTRATO_PESSOAL_TEMPORARIOSIM SIMCaractere(16)CONTP_Numero (ver regra do campo na tabela origem)Núm. do contrato01)
CONTRATO_PESSOAL_TEMPORARIOSIM SIMCaractere(16)CONTP_NumAditivo (ver regra do campo na tabela origem)Núm. do aditivo do contrato de pessoal02)
PESSOALSIM SIMCaractere(10)PESS_Matricula (ver regra do campo na tabela origem)Núm. da matrícula do servidor03)

NÃO SIMCaractere(10)RCONTP_Data REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter uma DATA válida; a DATA será validada segundo o critério "COMPETÊNCIA DA CARGA" (ver regra d).
Data da rescisão contratual04)

NÃO SIMCaractere(16)RCONTP_Numero Obs.: caso não exista, informar o número do contrato temporário.Núm. do distrato05)
NÃO SIMCaractere(255)RCONTP_Motivo Motivo do distrato06)
NÃO SIMCaractere(23)RCONTP_NomeArqPDF Informar o nome do arquivo PDF contendo o texto do termo de rescisão contratual.REGRA 1: A formatação do nome do arquivo PDF deverá estar de acordo com a regra "RCONTP_AAAAMM_99999.PDF".

Nome do arquivo PDF07)

RESCISAO_CONVENIOEsta tabela deverá conter as rescisões de convênios.
... incluída/alterada em 2008        [ sem alteração para 2017 ]
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Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):(X) Mensal
Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações

CONVENIOSIM SIMCaractere(16)CONV_Numero (ver regra do campo na tabela origem)Núm. do convênio01)
CONVENIOSIM SIMCaractere(16)CONV_NumAditivo (ver regra do campo na tabela origem)Núm. do aditivo do convênio02)

NÃO SIMCaractere(10)RCONV_Data REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter uma DATA válida; a DATA será validada segundo o critério "COMPETÊNCIA DA CARGA" (ver regra d).
Data da rescisão03)

NÃO SIMCaractere(10)RCONV_DataPublicacao REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter uma DATA válida; a DATA será validada segundo o critério "COMPETÊNCIA DA CARGA" (ver regra d).
Data da publicação04)

NÃO SIMCaractere(120)RCONV_Motivo Motivo da rescisão05)
RESP_PERIODO_ATIVIDADE_FIMEsta tabela deverá conter a permanência ou o fim das atividades dos responsáveis da administração pública (definidos na tabela TI.TIPO_RESPONSAVEL).Obs.: é obrigatório seu envio nas cargas mensais de janeiro a dezembro.

... incluída/alterada em 2017 [ NOVIDADE para 2017 ]
Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):
(X) Mensal

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
RESPONSAVEL_PERIODO_ATIVIDADESIM SIMCaractere(20)RESP_IdentificResponsavel (ver regra do campo na tabela origem)Identificação do responsável01)
RESPONSAVEL_PERIODO_ATIVIDADESIM SIMCaractere(2)TRESP_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. do tipo do responsável02)
RESPONSAVEL_PERIODO_ATIVIDADESIM SIMCaractere(10)RESPPA_Data (ver regra do campo na tabela origem)Data da entrada03)
RESPONSAVEL_PERIODO_ATIVIDADESIM SIMCaractere(2)ORG_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. do órgão04)

SIM SIMCaractere(2)RESPPAFIM_MesCompetencia REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "01...12". REGRA 2: O conteúdo do campo deverá conter um MÊS ou ANO válido; o MÊS ou ANO será validado segundo o critério "= MÊS" (ver regra d).

Mês de competência "99" (NRO)05)

TI.TIPO_STATUS_RESP_PER_ATIVSIM SIMCaractere(1)RESPPAFIM_Status Informar:a) "1", quando um novo responsável for incluído na tabela RESPONSAVEL_PERIODO_ATIVIDADE;b) "2", caso o responsável seja o mesmo do mês anterior;Obs.: na inclusão de um novo responsável deverá ser enviada a saída do anterior, se for o caso.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...3".

Situação 1...306)

NÃO CONDCaractere(10)RESPPAFIM_DataSaida REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "RESPPAFIM_Status" for "'3'". REGRA 2: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com um valor MAIOR ou IGUAL ao conteúdo do campo "RESPPA_Data"

Data da saída07)
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RESPONSAVELEsta tabela deverá conter os responsáveis da administração pública (definidos na tabela TI.TIPO_RESPONSAVEL).Obs.1: enviar sempre que houver mudança dos responsáveis.
Obs.2: caso a Previdência possua apenas o prefeito ou algum secretário municipal respondendo pela presidência, na carga mensal de janeiro enviar sua matrícula e o campo RESP_IdentificTipo como "1" (servidor), além do enviar as tabelas PESSOAL e CARGA_HORARIA_FUNCAO_PESSOAL (informando a mesma carga horária da Prefeitura caso não exista uma carga horária específica para a Previdência); 
pois no envio da tabela LIQUIDACAO_EMPENHO será necessária a matrícula do servidor responsável pela liquidação.Obs.3: é obrigatório enviar na carga mensal de janeiro todos os responsáveis, inclusive o responsável pelo APLIC (tipo "9").

... incluída/alterada em 2010        [ sem alteração para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):
(X) Mensal

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
PESSOAL ou CADASTRO_GERALSIM SIMCaractere(20)RESP_IdentificResponsavel (ver regra do campo na tabela origem)Identificação do responsável01)

NÃO SIMInteiroRESP_IdentificTipo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...2".É servidor? "1" para servidor"2" para não servidor02)
NÃO CONDCaractere(16)RESP_NumCRC Obs.: é obrigatório quando o conteúdo do campo TRESP_Codigo (tabela TI.TIPO_RESPONSAVEL) for igual a "6".

Núm. do CRC03)

RESPONSAVEL_PERIODO_ATIVIDADEEsta tabela deverá conter o início das atividades dos responsáveis pela administração pública (definido na tabela TI.TIPO_RESPONSAVEL). ... incluída/alterada em 2016        [ sem alteração para 2017 ]
Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):
(X) Mensal

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
ORGAOSIM SIMCaractere(2)ORG_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. do órgão01)
RESPONSAVELSIM SIMCaractere(20)RESP_IdentificResponsavel (ver regra do campo na tabela origem)Identificação do responsável02)
TI.TIPO_RESPONSAVELSIM SIMCaractere(2)TRESP_Codigo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "01...12|'14', '15', '16', '17', '18', '19', '20'".Cód. do tipo do responsável 01...12|14, 15, 16, 17, 18, 19, 2003)

SIM SIMCaractere(10)RESPPA_Data REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter uma DATA válida; a DATA será validada segundo o critério "<= DATA ATUAL" (ver regra d).
Data da entrada04)

NÃO SIMCaractere(1)RESPPA_OrdenadorDespesa REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "'S', 'N'".É ordenador de despesa? "S" para sim"N" para não05)
NÃO CONDCaractere(23)RESPPA_PlanoTrabalh_NomeArqPDF Informar o nome do arquivo PDF contendo o texto do plano de trabalho do agente de desenvolvimento local.REGRA 1: A formatação do nome do arquivo PDF deverá estar de acordo com a regra "RESPPA_AAAAMM_99999.PDF".

Nome do arquivo PDF do plano de trabalho06)

NÃO CONDCaractere(23)RESPPA_NomeArqPDF Informar o nome do arquivo PDF contendo o texto do:a) o ato de delegação da competência de ordenador de despesas, nos casos em que o campo RESPPA_OrdenadorDespesa for igual a "S" e o conteúdo do campo TRESP_Codigo seja "03", "10" ou "11";b) o ato de designação o conteúdo do campo TRESP_Codigo for igual a "18".

Nome do arquivo PDF do ato07)
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REGRA 1: O arquivo PDF deverá ser enviado quando o conteúdo do campo "RESPPA_OrdenadorDespesa" for "S" e o conteúdo do campo "TRESP_Codigo" for diferente de "'03', '10', '11'". REGRA 2: A formatação do nome do arquivo PDF deverá estar de acordo com a regra "RESPPA_AAAAMM_99999.PDF".
RESPONSAVEL_SALDO_DIVIDAEsta tabela deverá conter o saldo financeiro da dívida dos ocupantes de cargos eletivos no início e no final de mandato.

... incluída/alterada em 2008        [ sem alteração para 2017 ]
Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):
(X) Mensal

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
RESPONSAVEL_PERIODO_ATIVIDADESIM SIMCaractere(2)ORG_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. do órgão01)
RESPONSAVEL_PERIODO_ATIVIDADESIM SIMCaractere(20)RESP_IdentificResponsavel (ver regra do campo na tabela origem)Identificação do responsável02)
RESPONSAVEL_PERIODO_ATIVIDADESIM SIMCaractere(2)TRESP_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. do tipo do responsável03)
RESPONSAVEL_PERIODO_ATIVIDADESIM SIMCaractere(10)RESPPA_Data (ver regra do campo na tabela origem)Data da entrada04)

SIM SIMCaractere(1)RESPPA_Tipo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...2".Tipo da atividade "1" para início da atividade"2" para fim da atividade

05)

SIM SIMInteiroRSD_NumSequencial REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um número POSITIVO quando obrigatório.Núm. sequencial06)
NÃO SIMCaractere(256)RSD_DescricaoOrigemDivida Descrição da dívida07)
NÃO SIMCaractere(10)RSD_DataSaldo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter uma DATA válida; a DATA será validada segundo o critério "COMPETÊNCIA DA CARGA" (ver regra d).

Data do saldo08)

NÃO SIMCaractere(14,2)RSD_Valor REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Saldo da dívida09)

RETORNO_PESSOAL_CEDIDOEsta tabela deverá conter os retornos dos servidores a disposição em outra Unidade Gestora/Órgão. ... incluída/alterada em 2008        [ sem alteração para 2017 ]
Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):
(X) Mensal

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
DISPOSICAO_PESSOALSIM SIMCaractere(10)PESS_Matricula (ver regra do campo na tabela origem)Núm. da matrícula do servidor01)
DISPOSICAO_PESSOALSIM SIMCaractere(10)DPESS_Data (ver regra do campo na tabela origem)Data da disposição02)

NÃO SIMCaractere(10)RDPESS_Data REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um valor MAIOR ou IGUAL ao conteúdo do campo "DPESS_Data". REGRA 2: O conteúdo do campo deverá conter uma DATA válida; a DATA será validada segundo o critério "COMPETÊNCIA DA CARGA" (ver regra d).

Data do retorno03)
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RETORNO_PESSOAL_RECEBIDOEsta tabela deverá conter os retornos dos servidores em disposição no fiscalizado.
... incluída/alterada em 2008        [ sem alteração para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):(X) Mensal
Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações

PESSOAL_EM_DISPOSICAOSIM SIMCaractere(10)PESS_Matricula (ver regra do campo na tabela origem)Núm. da matrícula do servidor01)
PESSOAL_EM_DISPOSICAOSIM SIMCaractere(10)PESSDP_Data (ver regra do campo na tabela origem)Data da disponibilidade02)

SIM SIMCaractere(10)RDPESS_Data REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um valor MAIOR ou IGUAL ao conteúdo do campo "PESSDP_Data". REGRA 2: O conteúdo do campo deverá conter uma DATA válida; a DATA será validada segundo o critério "COMPETÊNCIA DA CARGA" (ver regra d).

Data do retorno03)

REUNIAO_CONSELHO_MUNICIPALEsta tabela deverá conter as reuniões dos conselhos municipais.
... incluída/alterada em 2011        [ sem alteração para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):
(X) Mensal

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
CONSELHO_MUNICIPALSIM SIMCaractere(2)TCMUNIC_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. do tipo do conselho01)
CONSELHO_MUNICIPALSIM SIMCaractere(10)CMUNIC_DataInicio (ver regra do campo na tabela origem)Data do início do conselho02)
CONSELHO_MUNICIPALSIM SIMCaractere(2)CMUNIC_NaturezaCodigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. da natureza do conselho03)

SIM SIMInteiroRCMUNIC_NumSequencial REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um número POSITIVO quando obrigatório.Núm. sequencial da reunião04)
SIM SIMCaractere(10)RCMUNIC_Data REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter uma DATA válida; a DATA será validada segundo o critério "COMPETÊNCIA DA CARGA" (ver regra d).

Data da reunião05)

NÃO SIMCaractere(1)RCMUNIC_TipoReuniao REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...2".Tipo da reunião "1" para extraordinária"2" para ordinárias06)
NÃO CONDCaractere(24)RCMUNIC_NomeArqPDF Informar o nome do arquivo PDF contendo o texto das atas de reunião existentes quando o conteúdo do campo TCMUNIC_Obrigatorio for igual a "S" (tabela TI.TIPO_CONSELHO_MUNICIPAL).REGRA 1: A formatação do nome do arquivo PDF deverá estar de acordo com a regra "RCMUNIC_AAAAMM_99999.PDF".

Nome do arquivo PDF07)

RPPS_APORTE_PERIODICOEsta tabela deverá conter os aportes periódicos recebidos pelo RPPS.Obs.1: enviar na carga mensal do mês de recebimento do aporte periódico instituído no Plano de Amortização do Déficit Atuarial do RPPS.
Obs.2: envio somente pelas Previdências.

... incluída/alterada em 2017 [ NOVIDADE para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):
(X) Mensal

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
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TI.TIPO_APORTESIM SIMInteiroAP_Tipo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...4".Tipo do aporte 1...401)
SIM SIMCaractere(10)AP_Data REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter uma DATA válida; a DATA será validada segundo o critério "COMPETÊNCIA DA CARGA" (ver regra d).

Data do aporte02)

NÃO SIMCaractere(14,2)AP_Valor REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor do aporte periódico recebido03)

RPPS_CONTRIB_PREVID_DEVIDOEsta tabela deverá conter os valores devidos das contribuições previdenciárias ao RPPS.Obs.1: na carga mensal enviar informações de todos os órgãos do fiscalizado.
Obs.2: envio somente pelas Previdências.

... incluída/alterada em 2017 [ NOVIDADE para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):(X) Mensal
Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações

TI.TIPO_CONTRIBUICAOSIM SIMInteiroTCONTRIB_Codigo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...3".Cód. do tipo da contribuição 1...301)
TI.UGSIM SIMCaractere(7)UG_Codigo Cód. da Unidade Gestora02)

SIM SIMCaractere(2)CPD_MesCompetencia REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "01...12". REGRA 2: O conteúdo do campo deverá conter um MÊS ou ANO válido; o MÊS ou ANO será validado segundo o critério "= MÊS" (ver regra d).

Mês de competência "99" (NRO)03)

NÃO SIMCaractere(14,2)CPD_Valor REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor devido pela Unidade Gestora04)
RPPS_CONTRIB_PREVID_PAGOEsta tabela deverá conter os valores pagos das contribuições previdenciárias ao RPPS.
Obs.: envio somente pelas Previdências.

... incluída/alterada em 2017 [ NOVIDADE para 2017 ]
Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):
(X) Mensal

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
RPPS_CONTRIB_PREVID_DEVIDOSIM SIMInteiroTCONTRIB_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. do tipo da contribuição01)
RPPS_CONTRIB_PREVID_DEVIDOSIM SIMCaractere(7)UG_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. da Unidade Gestora02)
RPPS_CONTRIB_PREVID_DEVIDOSIM SIMCaractere(2)CPD_MesCompetencia (ver regra do campo na tabela origem)Mês de competência03)

SIM SIMCaractere(2)CPP_MesPagamento REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "01...12". REGRA 2: O conteúdo do campo deverá conter um valor igual ao mês de referência da carga enviada.

Mês do pagamento 01...1204)

NÃO SIMCaractere(14,2)CPP_ValorMulta REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor das multas da Unidade Gestora05)
NÃO SIMCaractere(14,2)CPP_ValorJuros REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor dos juros da Unidade Gestora06)
NÃO SIMCaractere(14,2)CPP_ValorPrincipal REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor principal da Unidade Gestora07)
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RPPS_DESPESAS_ADMINISTRATIVASEsta tabela deverá conter a base de cálculo para o cômputo do limite de gastos com despesas administrativas do RPPS.Obs.1: enviar valor para cada um dos itens da tabela BASE_CALCULO_DESPESA_ADM.
Obs.2: envio somente pelas Previdências.

... incluída/alterada em 2017 [ NOVIDADE para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):(X) Inicial
Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações

TI.BASE_CALCULO_DESPESA_ADMSIM SIMInteiroBCDA_Codigo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...6".Cód. da base de cálculo 1...601)
SIM SIMCaractere(4)DA_Exercicio REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um MÊS ou ANO válido; o MÊS ou ANO será validado segundo o critério "= EXERCÍCIO" (ver regra d).

Exercício da carga "9999" (NRO)02)

NÃO SIMCaractere(14,2)DA_Valor Informar o valor total das remunerações, proventos e pensões dos segurados vinculados ao RPPS, relativo ao exercício financeiro anterior.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.

Valor total do exercício anterior03)

RPPS_INVESTIMENTOEsta tabela deverá conter os investimentos do RPPS.
Obs.1: nas cargas mensais enviar apenas os novos investimentos.Obs.2: envio somente pelas Previdências.

... incluída/alterada em 2017 [ NOVIDADE para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):(X) Mensal
Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações

TI.TIPO_INVESTIMENTOSIM SIMInteiroTINV_Codigo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...13".Cód. do tipo do investimento 1...1301)
SIM SIMCaractere(10)INVS_NumInvestimento REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um valor no formato "99999/AAAA" (NRO/ANO); o ANO será validado segundo o critério "<= EXERCÍCIO" (ver regra d).

Núm. do investimento "99999/AAAA" (NRO/ANO)02)

NÃO SIMCaractere(20)INVS_CNPJFundoInstituicao REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um número de CNPJ ("99.999.999/9999-99") válido.CNPJ do Fundo "99.999.999/9999-99"03)
NÃO SIMCaractere(20)INVS_CNPJInstituicaoFinan REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um número de CNPJ ("99.999.999/9999-99") válido.CNPJ da instituição financeira "99.999.999/9999-99"04)
NÃO SIMInteiroINVS_PossuiTaxaIngresso REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...3".Possui taxa de ingresso? "1" para sim, em percentual"2" para sim, em Reais"3" para não

05)

NÃO CONDCaractere(14,2)INVS_TaxaIngresso REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "INVS_PossuiTaxaIngresso" for "1...2". REGRA 2: O conteúdo do campo deverá conter um número POSITIVO quando obrigatório.

Taxa de ingresso06)

NÃO SIMInteiroINVS_PossuiTaxaSaida REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...3".Possui taxa de saída? "1" para sim, em percentual07)
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"2" para sim, em Reais"3" para não
NÃO CONDCaractere(14,2)INVS_TaxaSaida REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "INVS_PossuiTaxaSaida" for "1...2". REGRA 2: O conteúdo do campo deverá conter um número POSITIVO quando obrigatório.

Taxa de saída08)

NÃO SIMInteiroINVS_PossuiTaxaPerformance REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...3".Possui taxa de performance? "1" para sim, em percentual"2" para sim, em Reais"3" para não

09)

NÃO CONDCaractere(14,2)INVS_TaxaPerformance REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "INVS_PossuiTaxaPerformance" for "1...2". REGRA 2: O conteúdo do campo deverá conter um número POSITIVO quando obrigatório.

Taxa de performance10)

NÃO SIMInteiroINVS_TipoTaxaAdministracao REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...2".Tipo de taxa de administração "1" para em percentual"2" para em Reais11)
NÃO SIMCaractere(14,2)INVS_TaxaAdministracao REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um número POSITIVO quando obrigatório.Taxa de administração12)
NÃO SIMCaractere(1)INVS_AtivoExterior REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "'S', 'N'".Há previsão para investimentos em ativos do exterior?

"S" para sim"N" para não13)

NÃO SIMCaractere(1)INVS_InvestidoresQualificados REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "'S', 'N'".É destinado à investidores qualificados? "S" para sim"N" para não14)
NÃO SIMCaractere(1)INVS_PossuiPrazoCarencia REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "'S', 'N'".Possui prazo de carência? "S" para sim"N" para não15)
NÃO CONDInteiroINVS_PrazoCarencia REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "INVS_PossuiPrazoCarencia" for "'S'".

Prazo de carência16)

NÃO CONDCaractere(100)INVS_ObservacaoCarencia REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "INVS_PossuiPrazoCarencia" for "'S'".
Observação da carência17)

NÃO SIMCaractere(1)INVS_PossuiPrazoCotizacao REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "'S', 'N'".Possui prazo de cotização? "S" para sim"N" para não18)
NÃO CONDInteiroINVS_PrazoCotizacao REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "INVS_PossuiPrazoCotizacao" for "'S'".

Prazo de cotização19)

NÃO CONDCaractere(100)INVS_ObservacaoCotizacao REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "INVS_PossuiPrazoCotizacao" for "'S'".
Observação da cotização20)

RPPS_INVESTIMENTO_DOCUMENTOEsta tabela deverá conter os documentos do RPPS.
Obs.1: enviar o relatório de avaliação de risco, o regulamento e o prospecto dos fundos de investimentos do RPPS.Obs.2: na carga inicial enviar os documentos atualizados que ficaram com saldo no exercício anterior na tabela RPPS_INVESTIMENTO.
Obs.3: nas cargas mensais enviar os documentos dos novos investimentos e dos atualizados, registrados na tabela RPPS_INVESTIMENTO.

... incluída/alterada em 2014        [ sem alteração para 2017 ]
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Obs.4: é obrigatório enviar os documentos (relatório de avaliação de risco, regulamento do fundo e prospecto do fundo) na carga inicial e sempre que houver um novo registro de investimento na tabela RPPS_INVESTIMENTO, com exceção dos investimentos do tipo "4".
Obs.5: enviar o arquivo PDF que contem a autorização de Aplicação e Resgate assinada pelo gestor/autorizador e pelo liquidante da operação (TDD_Codigo igual a "120"), quando INVAR_TipoOperacao (tabela RPPS_INVESTIMENTO_MOVIMENTACAO) for "2" ou "3".
Obs.6: envio somente pelas Previdências.
Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):(X) Inicial
(X) Mensal

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
RPPS_INVESTIMENTOSIM SIMInteiroTINV_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. do tipo do investimento01)
RPPS_INVESTIMENTOSIM SIMCaractere(10)INVS_NumInvestimento (ver regra do campo na tabela origem)Núm. do investimento02)
TI.TIPO_DOCUMENTO_DIVERSOSIM SIMInteiroTDD_Codigo Informar:a) para novos investimentos, os tipos "117", "118" e "119";b) para aplicação e resgate, o tipo "120".REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "'117', '118', '119', '120'".

Cód. do tipo do documento 117, 118, 119, 12003)

SIM SIMCaractere(10)INVDOC_Data REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter uma DATA válida; a DATA será validada segundo o critério "<= DATA ATUAL" (ver regra d).
Data do documento04)

NÃO SIMCaractere(23)INVDOC_NomeArqPDF Informar o nome do arquivo PDF contendo o texto do documento conforme o conteúdo do campo TDD_Codigo.REGRA 1: A formatação do nome do arquivo PDF deverá estar de acordo com a regra "INVDOC_AAAAMM_99999.PDF".

Nome do arquivo PDF05)

RPPS_INVESTIMENTO_MOVIMENTACAOEsta tabela deverá conter os saldos, as operações de aplicação, de resgate, as valorizações e as desvalorizações dos investimentos dos RPPS.
Obs.1: nas cargas mensais enviar para cada investimento registrado na tabela RPPS_INVESTIMENTO:a) o saldo do último dia do mês;
b) o valor, por operação, das aplicações e dos resgates realizados nos mês; ec) o valor, totalizado no último dia do mês, das valorizações (positivo) e das desvalorizações (negativo).
Obs.2: envio somente pelas Previdências.

... incluída/alterada em 2015        [ sem alteração para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):(X) Mensal
Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações

RPPS_INVESTIMENTOSIM SIMInteiroTINV_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. do tipo do investimento01)
RPPS_INVESTIMENTOSIM SIMCaractere(10)INVS_NumInvestimento (ver regra do campo na tabela origem)Núm. do investimento02)

SIM SIMCaractere(10)INVAR_NumAPR REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um valor no formato "99999/AAAA" (NRO/ANO); o ANO será validado segundo o critério "<= EXERCÍCIO" (ver regra d).
Núm. da autorização "99999/AAAA" (NRO/ANO)03)

SIM SIMCaractere(10)INVAR_Data REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter uma Data da autorização04)
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DATA válida; a DATA será validada segundo o critério "<= DATA ATUAL" (ver regra d).
TI.TIPO_OPERACAO_INVEST_MOVIMSIM SIMInteiroINVAR_TipoOperacao REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...4".Tipo da operação 1...405)

NÃO CONDCaractere(14,10)INVAR_QtdeQuota REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "TINV_Codigo" for diferente de "4" e o conteúdo do campo "INVAR_TipoOperacao" for "'1', '2', '3'". REGRA 2: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.

Quantidade de quotas06)

NÃO CONDCaractere(14,10)INVAR_ValorQuota REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "TINV_Codigo" for diferente de "4" e o conteúdo do campo "INVAR_TipoOperacao" for "'1', '2', '3'". REGRA 2: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.

Valor da quota07)

NÃO CONDCaractere(14,2)INVAR_ValorPatrimLiqdoFundo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "TINV_Codigo" for "4" e o conteúdo do campo "INVAR_TipoOperacao" for "4".
Valor do patrimônio líquido08)

NÃO CONDCaractere(14,2)INVAR_ValorTotal REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "TINV_Codigo" for "4" e o conteúdo do campo "INVAR_TipoOperacao" for "4".
Valor total da operação09)

RPPS_INVESTIMENTO_RENTABILIDADEsta tabela deverá conter os percentuais de rentabilidade do RPPS no exercício anterior.
Obs.: envio somente pelas Previdências.

... incluída/alterada em 2017 [ NOVIDADE para 2017 ]
Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):
(X) Inicial

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
RPPS_INVESTIMENTOSIM SIMInteiroTINV_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. do tipo do investimento01)
RPPS_INVESTIMENTOSIM SIMCaractere(10)INVS_NumInvestimento (ver regra do campo na tabela origem)Núm. do investimento02)

NÃO SIMCaractere(3,2)INVRENT_PercRentabilidade Percentual de rentabilidade do exercício anterior03)

RPPS_INVESTIMENTO_RENTABTOTALEsta tabela deverá conter as rentabilidades das carteiras de investimentos do RPPS.
Obs.: envio somente pelas Previdências.

... incluída/alterada em 2017 [ NOVIDADE para 2017 ]
Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):
(X) Inicial

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
SIM SIMCaractere(4)INVRENTT_Exercicio REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um MÊS ou ANO válido; o MÊS ou ANO será validado segundo o critério "= EXERCÍCIO" (ver regra d).

Exercício da carga "9999" (NRO)01)

NÃO SIMCaractere(3,2)INVRENTT_PercMetaPolExercAnt Informar o percentual líquido de meta de rentabilidade da carteira de investimentos do RPPS projetado na política Percentual líquido de meta de rentabilidade do exerc. "999.99" (NRO)02)
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de investimentos, referente ao exercício anterior. Ex.: quando for IPCA + 6%, informar "6.00%".REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório e não poderá ser maior que "999.99".

anterior

NÃO SIMCaractere(3,2)INVRENTT_PercMetaPolExercCorr Informar o percentual líquido de meta de rentabilidade da carteira de investimentos do RPPS projetado na política de investimentos, referente ao exercício da carga.Ex.: quando for IPCA + 6%, informar "6.00%".REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório e não poderá ser maior que "999.99".

Percentual líquido de meta de rentabilidade do exerc. da carga
"999.99" (NRO)03)

NÃO SIMCaractere(3,2)INVRENTT_PercRentabilidadeReal Informar o percentual de rentabilidade real (já deduzido dos índices de inflação previstos na política de investimentos, como IPCA ou INPC) da carteira total de investimentos do RPPS, referente ao exercício anterior.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório e não poderá ser maior que "999.99".

Percentual de rentabilidade real do exerc. anterior "999.99" (NRO)04)

RPPS_PLANO_AMORTIZACAOEsta tabela deverá conter os planos de amortização do Déficit Atuarial do RPPS.
Obs.1: enviar na carga mensal do mesmo mês de obrigatoriedade de entrega do Demonstrativo de Resultado da Avaliação Atuarial à unidade responsável pelo RPPS.Obs.2: para as formas 1, 2 ou 3 é obrigatório o envio da tabela RPPS_PLANO_AMORTIZACAO_DETALHE.
Obs.3: envio somente pelas Previdências.

... incluída/alterada em 2017 [ NOVIDADE para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):
(X) Mensal

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
LEISIM SIMCaractere(10)LEI_Numero (ver regra do campo na tabela origem)Núm. da lei da autorização01)
TI.FORMA_AMORTIZACAOSIM SIMInteiroPLA_FormaAmortizacao REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...4".Forma de amortização 1...402)

NÃO SIMCaractere(20)PLA_NomeArqPDF Obs.: campo retirado do leiaute ou substituído por outro!REGRA 1: A formatação do nome do arquivo PDF deverá estar de acordo com a regra "PLA_AAAAMM_99999.PDF".
Nome do arquivo PDF03)

RPPS_PLANO_AMORTIZACAO_DETALHEEsta tabela deverá conter os detalhes dos planos de amortização do Déficit Atuarial do RPPS.Obs.1: enviar na carga mensal o plano de amortização para os 30 anos.
Obs.2: envio somente pelas Previdências.

... incluída/alterada em 2017 [ NOVIDADE para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):(X) Mensal
Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações

RPPS_PLANO_AMORTIZACAOSIM SIMCaractere(10)LEI_Numero (ver regra do campo na tabela origem)Núm. da lei do plano01)
SIM SIMCaractere(4)PLAD_Exercicio Exercício de referência02)
NÃO SIMCaractere(14,2)PLAD_AportePeriodico REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor do aporte periódico03)
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NÃO SIMCaractere(3,2)PLAD_PercAliquotaSuplementar REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório e não poderá ser maior que "999.99".
Percentual da alíquota suplementar "999.99" (NRO)04)

RPPS_POLITICA_ANUAL_INVESTEsta tabela deverá conter a política anual de investimento do RPPS e as suas revisões.Obs.1: na carga inicial enviar a política de investimento aprovada para o exercício.
Obs.2: nas cargas mensais enviar a revisão da política anual de investimento.Obs.3: envio somente pelas Previdências.

... incluída/alterada em 2014        [ sem alteração para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):(X) Inicial
(X) Mensal

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
SIM SIMCaractere(4)PAINV_ExercicioReferencia REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um MÊS ou ANO válido; o MÊS ou ANO será validado segundo o critério "<= EXERCÍCIO" (ver regra d).

Exercício de referência "9999" (NRO)01)

SIM SIMInteiroPAINV_TipoDocumento REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...2".Tipo do documento "1" para política anual"2" para revisão da política anual
02)

SIM SIMCaractere(10)PAINV_DataDocumento REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter uma DATA válida; a DATA será validada segundo o critério "<= DATA ATUAL" (ver regra d).
Data do documento03)

NÃO SIMCaractere(22)PAINV_NomeArqPDF Informar o nome do arquivo PDF contendo o texto da política anual de investimentos ou sua revisão.REGRA 1: A formatação do nome do arquivo PDF deverá estar de acordo com a regra "PAINV_AAAAMM_99999.PDF".

Nome do arquivo PDF04)

RPPS_REL_AVALIACAO_INVESTEsta tabela deverá conter as avaliações trimestrais e semestrais dos investimentos do RPPS (portaria MPS 519/2011, art. 3º).Obs.1: é obrigatório o envio nas cargas mensais de março, junho, setembro e dezembro.
Obs.2: envio somente pelas Previdências.

... incluída/alterada em 2014        [ sem alteração para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):
(X) Mensal

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
SIM SIMCaractere(4)RAINV_ExercicioReferencia REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um MÊS ou ANO válido; o MÊS ou ANO será validado segundo o critério "<= EXERCÍCIO" (ver regra d).

Exercício de referência "9999" (NRO)01)

SIM SIMInteiroRAINV_TipoPeriodo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...2".Tipo do período "1" para trimestral"2" para semestral02)
SIM SIMInteiroRAINV_PeriodoReferencia REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido conforme o conteúdo do campo "RAINV_TipoPeriodo"; com um valor de semestre válido (de "1" a "2") ou de trimestre válido (de "1" a "4").

Período de referência03)

NÃO SIMCaractere(22)RAINV_NomeArqPDF Informar o nome do arquivo PDF contendo o texto do relatório de avaliação.Nome do arquivo PDF04)
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REGRA 1: A formatação do nome do arquivo PDF deverá estar de acordo com a regra "RAINV_AAAAMM_99999.PDF".
RPPS_RESERVAS_CONSTITUIDASEsta tabela deverá conter as reservas que foram constituídas para custear despesas administrativas do RPPS.Obs.: envio somente pelas Previdências.

... incluída/alterada em 2015        [ sem alteração para 2017 ]
Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):(X) Mensal

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
SIM SIMCaractere(4)RESC_Exercicio REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um MÊS ou ANO válido; o MÊS ou ANO será validado segundo o critério "= EXERCÍCIO" (ver regra d).

Exercício que se refere a reserva constituída "9999" (NRO)01)

SIM SIMCaractere(16)RESC_NumAta REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um valor no formato "99999999999/AAAA" (NRO/ANO); o ANO será validado segundo o critério "<= EXERCÍCIO" (ver regra d).
Núm. da ata do conselho curador "99999999999/AAAA" (NRO/ANO)02)

NÃO SIMCaractere(14,2)RESC_Valor REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor da reserva constituída03)
NÃO SIMCaractere(21)RESC_NomeArqPDF Informar o nome do arquivo PDF contendo o texto da ata do conselho curador.REGRA 1: A formatação do nome do arquivo PDF deverá estar de acordo com a regra "RESC_AAAAMM_99999.PDF".

Nome do arquivo PDF04)

RPPS_RESPONSAVEL_INVESTIMENTOEsta tabela deverá conter os responsáveis pela gestão dos recursos do RPPS.
Obs.1: enviar nas cargas mensais quando houver alteração dos responsáveis.Obs.2: envio somente pelas Previdências.

... incluída/alterada em 2015        [ sem alteração para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):(X) Mensal
Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações

RESPONSAVELSIM SIMCaractere(20)RESP_IdentificResponsavel (ver regra do campo na tabela origem)Identificação do responsável01)
NÃO SIMCaractere(1)RESPINV_PossuiCertificacao REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "'S', 'N'".Possui certificação? "S" para sim"N" para não02)
NÃO CONDCaractere(20)RESPINV_CNPJEntidadeCertifica REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "RESPINV_PossuiCertificacao" for "'S'". REGRA 2: O conteúdo do campo deverá conter um número de CNPJ ("99.999.999/9999-99") válido.

CNPJ da entidade certificadora "99.999.999/9999-99"03)

NÃO CONDCaractere(10)RESPINV_DataValidadeCertifica REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "RESPINV_PossuiCertificacao" for "'S'".
Data da certificação04)

NÃO CONDCaractere(24)RESPINV_NomeArqPDF Informar o nome do arquivo PDF contendo o texto do certificado.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido 
Nome do arquivo PDF05)
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quando o conteúdo do campo "RESPINV_PossuiCertificacao" for "'S'". REGRA 2: A formatação do nome do arquivo PDF deverá estar de acordo com a regra "RESPINV_AAAAMM_99999.PDF".
RPPS_RESULTADO_ATUARIALEsta tabela deverá conter o resultado atuarial do RPPS.Obs.1: enviar nas cargas mensais do mesmo mês de obrigatoriedade de entrega do Demonstrativo de Resultado da Avaliação Atuarial à unidade responsável pela Previdência Social.
Obs.2: envio somente pelas Previdências.

... incluída/alterada em 2017 [ NOVIDADE para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):
(X) Mensal

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
SIM SIMCaractere(4)RATUA_Exercicio REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um MÊS ou ANO válido; o MÊS ou ANO será validado segundo o critério "= EXERCÍCIO" (ver regra d).

Exercício da carga "9999" (NRO)01)

NÃO SIMCaractere(14,2)RATUA_ValorExercicio Informar o valor do resultado atuarial do plano previdenciário, apurado na última avaliação atuarial, considerando os valores do plano de amortização, caso exista. Obs.: informar um valor negativo, no caso de déficit atuarial.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.

Valor resultado atuarial do exerc. da carga02)

NÃO SIMCaractere(14,2)RATUA_ValorExercicioAnt_01 Informar o valor do resultado atuarial do plano previdenciário, apurado na avaliação atuarial do exercício imediatamente anterior, considerando os valores do plano de amortização, nos casos em que houver e for aplicável à época das avaliações atuariais.Obs.: informar um valor negativo, no caso de déficit atuarial.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.

Valor resultado atuarial do exerc. anterior03)

NÃO SIMCaractere(14,2)RATUA_ValorExercicioAnt_02 Informar o valor do resultado atuarial do plano previdenciário, apurado na avaliação atuarial do segundo exercício imediatamente anterior, considerando os valores do plano de amortização, nos casos em que houver e for aplicável à época das avaliações atuariais.Obs.: informar um valor negativo, no caso de déficit atuarial.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.

Valor resultado atuarial do segundo exerc. anterior04)

NÃO SIMCaractere(22)RATUA_NomeArqPDFAvaliacao Informar o nome do arquivo PDF contendo o texto da avaliação atuarial juntamente com o parecer atuarial.REGRA 1: A formatação do nome do arquivo PDF deverá estar de acordo com a regra "RATUA_AAAAMM_99999.PDF".

Nome do arquivo PDF da avaliação atuarial05)

NÃO SIMCaractere(22)RATUA_NomeArqPDFNotaTecnica Informar o nome do arquivo PDF contendo o texto da nota Nome do arquivo PDF da 06)
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técnica atuarial.REGRA 1: A formatação do nome do arquivo PDF deverá estar de acordo com a regra "RATUA_AAAAMM_99999.PDF".

nota técnica atuarial

RPPS_TITULOS_PUBL_CUSTODIANTEEsta tabela deverá conter as instituições contratadas para custodiar os títulos públicos que compõem a carteira de investimentos do RPPS.Obs.1: enviar nas cargas mensais quando houver novos investimentos em títulos públicos ou alteração do custodiante dos títulos que já compõem a carteira de investimento do RPPS, conforme os registros da 
tabela RPPS_INVESTIMENTO.Obs.2: envio somente pelas Previdências.

... incluída/alterada em 2015        [ sem alteração para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):(X) Mensal
Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações

CADASTRO_GERALSIM SIMCaractere(20)TPUBSCUST_CNPJ (ver regra do campo na tabela origem)CNPJ do custodiante dos títulos01)
RPPS_TITULOS_PUBLICOSSIM SIMInteiroTTPUB_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. do tipo do título público02)
RPPS_TITULOS_PUBLICOSSIM SIMCaractere(10)TPUBS_NumAPRCompraTitulo (ver regra do campo na tabela origem)Núm. da autorização03)

SIM SIMCaractere(10)TPUBSCUST_DataInicio REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter uma DATA válida; a DATA será validada segundo o critério "<= EXERCÍCIO" (ver regra d).
Data do início do contrato04)

NÃO SIMCaractere(26)TPUBSCUST_NomeArqPDF Informar o nome do arquivo PDF contendo o texto do contrato de custódia dos títulos.REGRA 1: A formatação do nome do arquivo PDF deverá estar de acordo com a regra "TPUBSCUST_AAAAMM_99999.PDF".

Nome do arquivo PDF05)

RPPS_TITULOS_PUBL_DOCUMENTOEsta tabela deverá conter a autorização de aplicação e resgate, documentos comprobatórios e nota de negociação dos títulos. ... incluída/alterada em 2014        [ sem alteração para 2017 ]
Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):(X) Inicial
(X) Mensal

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
RPPS_TITULOS_PUBLICOSSIM SIMCaractere(10)TPUBS_NumAPRCompraTitulo (ver regra do campo na tabela origem)Núm. da autorização01)
RPPS_TITULOS_PUBLICOSSIM SIMInteiroTTPUB_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. do tipo do título público02)
TI.TIPO_DOCUMENTO_DIVERSOSIM SIMInteiroTDD_Codigo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "'120', '121', '122'".Cód. do tipo do documento 120, 121, 12203)

SIM SIMCaractere(10)TPUBSDOC_Data REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter uma DATA válida; a DATA será validada segundo o critério "<= DATA ATUAL" (ver regra d).
Data do documento04)

NÃO SIMCaractere(25)TPUBSDOC_NomeArqPDF Informar o nome do arquivo PDF contendo o texto do documento conforme o conteúdo do campo TDD_Codigo.REGRA 1: A formatação do nome do arquivo PDF deverá estar de acordo com a regra "TPUBSDOC_AAAAMM_99999.PDF".

Nome do arquivo PDF05)
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RPPS_TITULOS_PUBL_MOVIMENTACAOEsta tabela deverá conter o saldo, a venda, o resgate, a valorização ou a desvalorização dos títulos emitidos pelo Tesouro Nacional registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), conforme resolução CMN 3922/2010, art. 7º, I "a" e II, que compõem a carteira de investimento do RPPS.
Obs.1: enviar a carga mensal o saldo, do último dia do mês, de todos os registros da tabela RPPS_TITULOS_PUBLICOS.Obs.2: enviar a carga mensal o valor, por operação, das vendas e dos resgates de todos os registros da tabela RPPS_TITULOS_PUBLICOS.
Obs.3: enviar a carga mensal o valor, totalizado, das valorizações (positivo) e desvalorizações (negativo), no último dia do mês, de todos os registros da tabela RPPS_TITULOS_PUBLICOS.Obs.4: envio somente pelas Previdências.

... incluída/alterada em 2014        [ sem alteração para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):
(X) Inicial(X) Mensal

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
RPPS_TITULOS_PUBLICOSSIM SIMCaractere(10)TPUBS_NumAPRCompraTitulo (ver regra do campo na tabela origem)Núm. da autorização01)
RPPS_TITULOS_PUBLICOSSIM SIMInteiroTTPUB_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. do tipo do título público02)

SIM SIMCaractere(10)TPARES_NumAPR REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um valor no formato "99999/AAAA" (NRO/ANO); o ANO será validado segundo o critério "<= EXERCÍCIO" (ver regra d). REGRA 2: O conteúdo do campo deverá conter "00000/AAAA" (zero e ANO) quando o conteúdo do campo "TPARES_TipoOperacao" for "'1', '4'".

Núm. da autorização da aplicação e resgate "99999/AAAA" (NRO/ANO)03)

TI.TIPO_OPERACAO_TIT_PUBSIM SIMInteiroTPARES_TipoOperacao REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...4".Tipo da operação 1...404)
SIM SIMCaractere(10)TPARES_DataOperacao REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter uma DATA válida; a DATA será validada segundo o critério "<= DATA ATUAL" (ver regra d).

Data da operação05)

TI.FORMA_REALIZACAO_TIT_PUBNÃO CONDInteiroTPARES_FormaRealizacaoOperacao REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...5", quando o conteúdo do campo "TPARES_TipoOperacao" for "'2'".
Forma de realização da operação 1...506)

NÃO CONDCaractere(20)TPARES_NumNotaNegociacaoTitulo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "TPARES_TipoOperacao" for "'2', '3'".
Núm. da nota de negociação do título07)

NÃO CONDCaractere(14,10)TPARES_PUOperacao Informar:a) o preço unitário de mercado do título, na data de referência, quando o conteúdo do campo TPARES_TipoOperacao for igual a "1";b) o preço unitário do título aplicado, na respectiva operação, quando o conteúdo do campo TPARES_TipoOperacao for igual a "2" ou "3".REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "TPARES_TipoOperacao" for "'1', '2', '3'". REGRA 2: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.

Preço unitário de mercado/ do título08)

NÃO CONDCaractere(14,2)TPARES_PUReferenciaMercado Informar o preço unitário de mercado, utilizado como referência para negociações no mercado financeiro, antes do efetivo fechamento da operação de venda, nos termos do art. 16 da resolução CMN 3922/2010.

Preço unitário de mercado09)
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REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "TPARES_TipoOperacao" for "'2'". REGRA 2: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.
NÃO CONDInteiroTPARES_Quantidade Informar:a) o saldo (quantidade) de títulos, na data de referência, quando o conteúdo do campo TPARES_TipoOperacao for igual a "1";b) a quantidade de títulos, correspondente à respectiva operação, quando o conteúdo do campo TPARES_TipoOperacao for igual a "2" ou "3".REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "TPARES_TipoOperacao" for "'1', '2', '3'". REGRA 2: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.

Quantidade de títulos10)

NÃO CONDCaractere(4,2)TPARES_TaxaJurosOperacao Informar "0.00" (zero) quando não houver taxa de juros; ou a taxa de juros acordada entre comprador e vendedor e aplicada na operação para fins de precificação dos títulos vendidos.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "TPARES_TipoOperacao" for "'2'". REGRA 2: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.

Taxa de juros da operação11)

NÃO CONDCaractere(14,2)TPARES_ValorTotalOperacao Informar um valor positivo para valorização e um valor negativo para desvalorização.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "TPARES_TipoOperacao" for "'4'".

Valor total da operação12)

RPPS_TITULOS_PUBLICOSEsta tabela deverá conter as aplicações dos Fundos de Previdência em títulos de emissão do Tesouro Nacional registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) conforme resolução CMN 3922/2010, art. 7º, I "a" e II.
Obs.: envio somente pelas Previdências.

... incluída/alterada em 2015        [ sem alteração para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):(X) Mensal
Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações

SIM SIMCaractere(10)TPUBS_NumAPRCompraTitulo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um valor no formato "99999/AAAA" (NRO/ANO); o ANO será validado segundo o critério "<= EXERCÍCIO" (ver regra d).
Núm. da autorização "99999/AAAA" (NRO/ANO)01)

TI.TIPO_TITULO_PUBLICOSIM SIMInteiroTTPUB_Codigo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...5".Cód. do tipo do título público 1...502)
CADASTRO_GERALNÃO SIMCaractere(20)TPUBS_CNPJIntermediaria (ver regra do campo na tabela origem)CNPJ da corretora03)
TI.FORMA_REALIZACAO_TIT_PUBNÃO SIMInteiroTPUBS_FormaRealizacaoOperacao REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...5".Forma de realização da operação 1...504)
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NÃO SIMCaractere(10)TPUBS_DataEmissao REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter uma DATA válida; a DATA será validada segundo o critério "<= DATA ATUAL" (ver regra d).
Data da emissão05)

NÃO SIMCaractere(10)TPUBS_DataNegociacao REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter uma DATA válida; a DATA será validada segundo o critério "<= DATA ATUAL" (ver regra d).
Data da negociação06)

NÃO SIMCaractere(10)TPUBS_DataVencimento REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um valor MAIOR ou IGUAL ao conteúdo do campo "TPUBS_DataEmissao".
Data do vencimento07)

NÃO SIMCaractere(14,10)TPUBS_PUReferenciaMercado Informar o preço unitário de mercado, utilizado como referência para negociações no mercado financeiro, antes do efetivo fechamento da operação de compra, nos termos do art. 16 da resolução CMN 3922/2010.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.

Preço unitário de mercado08)

NÃO SIMCaractere(14,10)TPUBS_PUCompra REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Preço unitário de compra09)
NÃO SIMCaractere(14,10)TPUBS_PUAtual REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Preço unitário atual10)
NÃO SIMInteiroTPUBS_QuantidadeCompra REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Quantidade comprada11)
NÃO SIMCaractere(3,2)TPUBS_TaxaJuros Informar a taxa de juros anual definida pelo Tesouro Nacional quando da emissão do título, utilizada para fins de pagamento de juros pelo Tesouro; ou informar "0.00" (zero) quando não houver.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.

Taxa de juros do Tesouro Nacional12)

NÃO SIMCaractere(3,2)TPUBS_TaxaJurosOperacao Informar a taxa de juros, acordada entre comprador e vendedor e aplicada na operação para fins de precificação dos títulos adquiridos; ou informar "0.00" (zero) quando não houver.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.

Taxa de juros entre comprador e vendedor13)

SALDO_CONTA_CONTABIL_TCEMTEsta tabela deverá conter os saldos acumulados até o mês anterior (saldo inicial do mês corrente) das contas contábeis, conforme o movimento contábil.
Obs.1: as informações dessa tabela devem ser fornecidas pelo contador do fiscalizado. Ao apresentar essas informações, o contador declara ter conhecimento dos saldos contábeis acumulados no TCE-MT até o movimento do mês anterior ao que está sendo protocolado.
Obs.2: no informe de fevereiro, declarar o saldo acumulado até o informe de janeiro; no informe de março declarar o saldo acumulado até o informe de fevereiro e assim por diante.Obs.3: enviar a partir da competência de fevereiro.

... incluída/alterada em 2017 [ NOVIDADE para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):(X) Mensal
Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações

TI.ELENCO_CONTAS_TCEMTSIM SIMCaractere(11)ECTCE_Codigo Informar as contas que tiveram movimento até o mês anterior.Cód. do elenco de contas01)
SIM SIMCaractere(2)SCC_MesCompetencia REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "01...12". Mês de competência "99" (NRO)02)
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REGRA 2: O conteúdo do campo deverá conter um MÊS ou ANO válido; o MÊS ou ANO será validado segundo o critério "= MÊS" (ver regra d).
NÃO SIMCaractere(14,2)SCC_ValorDebito Informar o valor acumulado até o mês anterior, mesmo que seja "0.00" (zero).REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.

Valor de débito acumulado até o mês anterior03)

NÃO SIMCaractere(14,2)SCC_ValorCredito Informar o valor acumulado até o mês anterior, mesmo que seja "0.00" (zero).REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.

Valor de crédito acumulado até o mês anterior04)

SEGURO_OBRIGATORIO_VEICULOEsta tabela deverá conter o pagamento do seguro obrigatório dos veículos. ... incluída/alterada em 2008        [ sem alteração para 2017 ]
Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):(X) Mensal

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
VEICULOSIM SIMCaractere(30)VEIC_Identificacao (ver regra do campo na tabela origem)Identificação do veículo01)

SIM SIMCaractere(4)SGVEIC_Exercicio REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um MÊS ou ANO válido; o MÊS ou ANO será validado segundo o critério "= EXERCÍCIO" (ver regra d).
Exercício de referência "9999" (NRO)02)

NÃO SIMCaractere(10)SGVEIC_Data REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter uma DATA válida; a DATA será validada segundo o critério "COMPETÊNCIA DA CARGA" (ver regra d).
Data do pagamento do seguro obrigatório03)

NÃO SIMCaractere(14,2)SGVEIC_Valor REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor do seguro obrigatório04)

SOLICITACAOEsta tabela deverá conter as solicitações de diárias, adiantamentos, bilhetes de passagem ou veículos. ... incluída/alterada em 2008        [ sem alteração para 2017 ]
Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):(X) Mensal

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
SIM SIMCaractere(16)SOLIC_NumProcesso REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um valor no formato "99999999999/AAAA" (NRO/ANO); o ANO será validado segundo o critério "= EXERCÍCIO" (ver regra d).

Núm. da solicitação "99999999999/AAAA" (NRO/ANO)01)

TI.TIPO_SOLICTIACAONÃO SIMInteiroSOLIC_Tipo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...4".Tipo 1...402)
NÃO SIMCaractere(10)SOLIC_DataProcesso REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter uma DATA válida; a DATA será validada segundo o critério "COMPETÊNCIA DA CARGA" (ver regra d).

Data03)

NÃO SIMCaractere(255)SOLIC_Descricao Descrição04)
PESSOALNÃO SIMCaractere(10)PESS_Matricula (ver regra do campo na tabela origem)Núm. da matrícula do responsável pela solicitação05)
VEICULONÃO NÃOCaractere(30)VEIC_Identificacao (ver regra do campo na tabela origem)Identificação do veículo06)

Pág.: 189(C) 2017 Secretaria de Tecnologia da Informação :: Tribunal de Contas Mato Grosso ::  aplic@tce.mt.gov.br ou (65) 3613-2940 / 7553 / 7554 / 7563 (Consultoria Técnica)



Leiaute APLIC 2017
Tribunal de Contas de Mato GrossoSecretaria de Tecnologia da InformaçãoAPLIC Pré-validação | versão 2.1.1.0

Data: 10/05/2017Hora: 13:30:47

SUBCONTRATACAO_PROC_LICITEsta tabela deverá conter as subcontratações exclusivas para microempresas quando forem contempladas no processo licitatório (art. 48 da LC 123/2006). Obs.: deverá ser informada para os vencedores dos lotes/itens quando houver a subcontratação.
... incluída/alterada em 2013        [ sem alteração para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):
(X) Mensal(X) Processos Licitatórios

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
PARTICIPACAO_PROC_LICIT_ITEM ou PARTICIPACAO_PROC_LICIT_LOTESIM SIMCaractere(16)PLIC_Numero (ver regra do campo na tabela origem)Núm. do processo licitatório01)
PARTICIPACAO_PROC_LICIT_ITEM ou PARTICIPACAO_PROC_LICIT_LOTESIM SIMCaractere(2)MLIC_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. da modalidade da licitação02)
PARTICIPACAO_PROC_LICIT_ITEM ou PARTICIPACAO_PROC_LICIT_LOTESIM SIMCaractere(10)PLIC_Data (ver regra do campo na tabela origem)Data do processo licitatório03)
PARTICIPACAO_PROC_LICIT_ITEM ou PARTICIPACAO_PROC_LICIT_LOTESIM SIMInteiroPLIC_Situacao (ver regra do campo na tabela origem)Situação do processo licitatório04)
PARTICIPACAO_PROC_LICIT_ITEM ou PARTICIPACAO_PROC_LICIT_LOTESIM SIMInteiroPLICLOTE_NumeroLote (ver regra do campo na tabela origem)Núm. do lote05)
PARTICIPACAO_PROC_LICIT_ITEMSIM SIMInteiroIPLIC_NumeroItem (ver regra do campo na tabela origem)Núm. do item06)
PARTICIPACAO_PROC_LICIT_ITEM ou PARTICIPACAO_PROC_LICIT_LOTESIM SIMCaractere(20)CG_Identificacao (ver regra do campo na tabela origem)CPF/CNPJ do subcontratado07)
CADASTRO_GERALNÃO SIMCaractere(20)SPLI_IdentifSubcontratado (ver regra do campo na tabela origem)CPF/CNPJ do subcontratado08)

NÃO SIMCaractere(3,2)SPLI_PercentualSubcontratacao REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório e não poderá ser maior que "999.99".
Percentual da subcontratação em relação ao valor total do lote/item

"999.99" (NRO)09)

NÃO SIMCaractere(14,2)SPLI_ValorSubcontratacao REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um número POSITIVO quando obrigatório.Valor da subcontratação10)
TITULOEsta tabela deverá conter os títulos da dívida pública ou letras do Tesouro Nacional. ... incluída/alterada em 2008        [ sem alteração para 2017 ]
Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):(X) Mensal

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
SIM SIMInteiroTIT_NumInicial REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um número POSITIVO quando obrigatório.Núm. inicial do título01)
NÃO SIMCaractere(10)TIT_DataEmissao REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter uma DATA válida; a DATA será validada segundo o critério "COMPETÊNCIA DA CARGA" (ver regra d).

Data da emissão02)

NÃO SIMInteiroTIT_NumFinal REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um valor MAIOR ou IGUAL ao conteúdo do campo "TIT_NumInicial".Núm. final do título03)
NÃO SIMCaractere(10)TIT_PrazoResgate REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um valor MAIOR ou IGUAL ao conteúdo do campo "TIT_DataEmissao".

Prazo de resgate "DD/MM/AAAA" (DIA/MÊS/ANO)04)

NÃO SIMCaractere(1)TIT_Tipo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido Tipo "1" para letra do 05)
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com "1...2".Tesouro Municipal"2" para título da Dívida Pública
NÃO SIMCaractere(14,2)TIT_Valor REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor06)

TOMADA_CONTAS_ESPECIAL_FIMEsta tabela deverá conter as tomadas de contas especiais concluídas pela autoridade administrativa do fiscalizado. ... incluída/alterada em 2009        [ sem alteração para 2017 ]
Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):
(X) Mensal

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
OMADA_CONTAS_ESPECIAL_INICIOSIM SIMCaractere(10)TCE_NumProcesso (ver regra do campo na tabela origem)Núm. do processo do fiscalizado01)
OMADA_CONTAS_ESPECIAL_INICIOSIM SIMCaractere(10)TCE_DataAbertura (ver regra do campo na tabela origem)Data da abertura do processo02)

NÃO SIMCaractere(10)TCE_DataConclusao REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um valor MAIOR ou IGUAL ao conteúdo do campo "TCE_DataAbertura". REGRA 2: O conteúdo do campo deverá conter uma DATA válida; a DATA será validada segundo o critério "COMPETÊNCIA DA CARGA" (ver regra d).

Data da conclusão do processo03)

NÃO NÃOCaractere(14)TCE_NumProcessoTCE Informar o número do processo no TCE-MT, caso tenha ocorrido dano aoerário.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um valor no formato "999999999/AAAA" (NRO/ANO); o ANO será validado segundo o critério "<= EXERCÍCIO" (ver regra d).

Núm. do processo TCE-MT "999999999/AAAA" (NRO/ANO)04)

NÃO SIMCaractere(14,2)TCE_Valor REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor do dano ao erário05)
NÃO SIMCaractere(255)TCE_Conclusao Obs.: relatar as providências relatadas, bem como, se foram atendidas ou não.Conclusão06)

TOMADA_CONTAS_ESPECIAL_INICIOEsta tabela deverá conter as tomadas de contas especiais instauradas pela autoridade administrativa do fiscalizado para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e quantificação do dano, quando verificar omissão do dever de prestar contas, desfalque ou desvio de dinheiros, bens ou valores públicos, não comprovação da aplicação dos recursos públicos, ou ainda, prática de qualquer ato ilegal, 
ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário.

... incluída/alterada em 2015        [ sem alteração para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):(X) Mensal
Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações

SIM SIMCaractere(10)TCE_NumProcesso Núm. do processo do fiscalizado01)
SIM SIMCaractere(10)TCE_DataAbertura REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter uma DATA válida; a DATA será validada segundo o critério "COMPETÊNCIA DA CARGA" (ver regra d).

Data da abertura do processo02)

NÃO SIMCaractere(10)TCE_DataInicio REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter uma DATA válida; a DATA será validada segundo o critério "<= EXERCÍCIO" (ver regra d).
Data inicial do período03)
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NÃO SIMCaractere(10)TCE_DataFim REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um valor MAIOR ou IGUAL ao conteúdo do campo "TCE_DataInicio".Data final do período04)
NÃO SIMCaractere(255)TCE_Motivo Motivo da tomada de contas05)

TOMADA_CONTAS_ESPECIAL_RESPONSEsta tabela deverá conter os responsáveis pelas tomadas de contas especiais.
... incluída/alterada em 2014        [ sem alteração para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):
(X) Mensal

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
SIM SIMCaractere(10)TCE_NumProcesso Núm. do processo do fiscalizado01)
SIM SIMCaractere(10)TCE_DataAbertura REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter uma DATA válida; a DATA será validada segundo o critério "<= DATA ATUAL" (ver regra d).

Data da abertura do processo02)

CADASTRO_GERALSIM SIMCaractere(20)CG_Identificacao (ver regra do campo na tabela origem)CPF/CNPJ do responsável pela tomada de contas03)
TRANSFERENCIA_BANCARIAEsta tabela deverá conter as transferências financeiras entre as contas bancárias. ... incluída/alterada em 2008        [ sem alteração para 2017 ]
Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):
(X) Mensal

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
CONTA_BANCARIASIM SIMCaractere(3)BCO_CodigoOrigem (ver regra do campo na tabela origem)Cód. do banco de origem01)
CONTA_BANCARIASIM SIMCaractere(10)AGN_CodigoOrigem (ver regra do campo na tabela origem)Cód. da agência de origem02)
CONTA_BANCARIASIM SIMCaractere(16)CCBCO_NumeroOrigem (ver regra do campo na tabela origem)Núm. da conta corrente de origem03)
CONTA_BANCARIASIM SIMCaractere(1)CCBCO_TipoOrigem (ver regra do campo na tabela origem)Tipo da conta corrente04)
CONTA_BANCARIASIM SIMCaractere(3)BCO_CodigoDestino (ver regra do campo na tabela origem)Cód. do banco de destino05)
CONTA_BANCARIASIM SIMCaractere(10)AGN_CodigoDestino (ver regra do campo na tabela origem)Cód. da agência de destino06)
CONTA_BANCARIASIM SIMCaractere(16)CCBCO_NumeroDestino (ver regra do campo na tabela origem)Núm. da conta corrente de destino07)
CONTA_BANCARIASIM SIMCaractere(1)CCBCO_TipoDestino (ver regra do campo na tabela origem)Tipo da conta corrente08)

SIM SIMCaractere(10)TBANC_Data REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter uma DATA válida; a DATA será validada segundo o critério "COMPETÊNCIA DA CARGA" (ver regra d).
Data09)

SIM SIMInteiroTBANC_NumSequencial REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um número POSITIVO quando obrigatório.Núm. sequencial10)
NÃO SIMCaractere(255)TBANC_Motivo Motivo11)
NÃO SIMCaractere(14,2)TBANC_Valor REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um número POSITIVO quando obrigatório.Valor12)

TRANSFERENCIA_FINANCEIRA_PRVSTEsta tabela deverá conter as previsões das transferências financeiras entre as Unidades Gestoras do município.Obs.1: envio obrigatório pelas Prefeituras e Câmaras.
Obs.2: os Consórcios Públicos e as Associações estão dispensados do envio desta tabela.

... incluída/alterada em 2008        [ sem alteração para 2017 ]
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Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):(X) Peças de planejamento
Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações

TI.UGSIM SIMCaractere(7)TRFPREV_Cod_Entidade Informar:a) quando TTRF_Tipo for igual a "1", o código da unidade beneficiária;b) quando TTRF_Tipo for igual a "2", o código da unidade concedente.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um código de Unidade Gestora diferente do código do fiscalizado.

Cód. da Unidade Gestora beneficiária/ concedente01)

TI.TIPO_TRANSFERENCIA_FINANCEIRASIM SIMCaractere(1)TTRF_Tipo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...4".Tipo 1...402)
NÃO SIMCaractere(14,2)TRFPREV_Valor REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um número POSITIVO quando obrigatório.Valor03)

TRANSFERENCIA_FINANCEIRA_RLZDEsta tabela deverá conter as transferências financeiras realizadas entre as Unidades Gestoras do município.
Obs.1: envio obrigatório pelas Prefeituras e Câmaras.Obs.2: os Consórcios Públicos e as Associações estão dispensados do envio desta tabela.

... incluída/alterada em 2009        [ sem alteração para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):(X) Mensal
Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações

TI.UGSIM SIMCaractere(7)TRFREAL_Cod_Entidade REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um código de Unidade Gestora diferente do código do fiscalizado.Cód. da Unidade Gestora beneficiária/ concedente01)
TI.TIPO_TRANSFERENCIA_FINANCEIRASIM SIMCaractere(1)TTRF_Tipo Informar:a) quando TTRF_Tipo for igual a "1", o código da unidade beneficiária;b) quando TTRF_Tipo for igual a "2", o código da unidade concedente.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...4".

Tipo 1...402)

SIM SIMCaractere(10)TRFREAL_Data REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter uma DATA válida; a DATA será validada segundo o critério "COMPETÊNCIA DA CARGA" (ver regra d).
Data03)

SIM SIMInteiroTRFREAL_NumSequencial REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um número POSITIVO quando obrigatório.Núm. sequencial04)
NÃO SIMCaractere(7)TRFREAL_Competencia REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o/um dos seguinte(s) formato(s): "AAAA/MM" (ANO/MÊS). REGRA 2: O conteúdo do campo deverá conter um MÊS ou ANO válido; o MÊS ou ANO será validado segundo o critério "<= EXERCÍCIO" (ver regra d).

Competência "AAAA/MM" (ANO/MÊS)05)

NÃO NÃOCaractere(255)TRFREAL_Finalidade Finalidade06)
NÃO SIMCaractere(14,2)TRFREAL_Valor REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um número POSITIVO quando obrigatório.Valor07)
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UG_DESPESAEsta tabela deverá conter as despesas realizadas pelas Unidades Gestoras dispensadas do envio do APLIC (Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista, etc.), para fins de consolidação das contas municipais.
Obs.: caso a Unidade Gestora seja uma empresa estatal independente, conforme o art. 2º, inciso III da LRF, enviar 1 (um) registro em qualquer conta com valor "0.00" (zero).

... incluída/alterada em 2009        [ sem alteração para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):(X) Mensal
Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações

TI.UGSIM SIMCaractere(7)UG_Codigo Cód. da Unidade Gestora01)
TI.FUNCAOSIM SIMCaractere(2)FN_Codigo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "01...28|'77', '99'".Cód. da função 01...28|77, 9902)
TI.SUBFUNCAOSIM SIMCaractere(3)SFN_Codigo Cód. da subfunção03)
TI.CATEGORIA_ECONOMICASIM SIMCaractere(1)CTEC_Codigo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...4|'9'".Cód. da categoria econômica 1...4|904)
TI.GRUPO_NATUREZA_DESPESASIM SIMCaractere(1)NDESP_Codigo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...6|'9'".Cód. do grupo da natureza de despesa 1...6|905)
TI.MODALIDADE_APLICACAOSIM SIMCaractere(2)MDAP_Codigo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "'20', '22', '30', '40', '42', '50', '60', '67', '70', '71', '72', '73', '74', '75', '76', '80', '90', '91', '93', '94''95', '96', '99'".

Cód. da modalidade de aplicação 20, 22, 30, 40, 42, 50, 60, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 80, 90, 91, 93, 9495, 96, 99

06)

TI.ELEMENTO_DESPESASIM SIMCaractere(2)ELDE_Codigo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "01...99".Cód. do elemento de despesa 01...9907)
SIM SIMCaractere(2)UGDESP_MesReferencia Informar o mês da carga que está sendo enviada; informar "00" para a carga das peças de planejamento.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "00...12". REGRA 2: O conteúdo do campo deverá conter um MÊS ou ANO válido; o MÊS ou ANO será validado segundo o critério "= MÊS" (ver regra d).

Mês de referência "99" (NRO)08)

NÃO SIMCaractere(24)UGDESP_CodigoResumido Informar o código concatenando os campos chaves da despesa (de UG_Codigo a ELDE_Codigo).REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter a concatenação dos campos chaves da tabela "UG_DESPESA" até "ELDE_Codigo" no formato "9999999.99.999.9.9.99.99". Favor observar a ORDEM dos campos.

Cód. resumido da dotação09)

NÃO SIMCaractere(14,2)UGDESP_Valor Informar o valor da despesa realizada, conforme o regime de competência (correspondente à liquidação).REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.

Valor da despesa realizada10)

UG_RECEITAEsta tabela deverá conter as receitas arrecadadas, por especificação de receita, pelas Unidades Gestoras dispensadas do envio do APLIC (Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista, etc.), para fins 
de consolidação das contas municipais.Obs.: caso a Unidade Gestora seja uma empresa estatal independente, conforme o art. 2º, inciso III da LRF, enviar 1 (um) registro em qualquer conta com valor "0.00" (zero).

... incluída/alterada em 2009        [ sem alteração para 2017 ]

Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):
(X) Mensal
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Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
TI.UGSIM SIMCaractere(7)UG_Codigo Cód. da Unidade Gestora01)
TI.ESPECIFICACAO_RECEITASIM SIMCaractere(16)ESPRC_Codigo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um valor no formato "9.9.9.9.99.99.99" (código de especificação da receita).

Cód. da especificação da receita "9.9.9.9.99.99.99" (NRO)02)

SIM SIMCaractere(2)UGREC_MesReferencia Informar o mês da carga que está sendo enviada; informar "00" para a carga das peças de planejamento.REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "00...12". REGRA 2: O conteúdo do campo deverá conter um MÊS ou ANO válido; o MÊS ou ANO será validado segundo o critério "= MÊS" (ver regra d).

Mês de referência "99" (NRO)03)

NÃO SIMCaractere(14,2)UGREC_Valor REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.Valor04)
UNIDADE_ORCAMENTARIAEsta tabela deverá conter as Unidades Orçamentárias. ... incluída/alterada em 2008        [ sem alteração para 2017 ]
Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):
(X) Peças de planejamento(X) Inicial
(X) Mensal

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
EMPENHOSIM SIMCaractere(2)ORG_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. do órgão01)

SIM SIMCaractere(3)UNOR_Codigo Cód. da unidade orçamentária02)
NÃO SIMCaractere(120)UNOR_Nome Nome03)

LEINÃO SIMCaractere(10)LEI_Numero (ver regra do campo na tabela origem)Núm. da lei de criação04)
USO_MENSAL_VEICULOEsta tabela deverá conter o uso mensal dos veículos e equipamentos. ... incluída/alterada em 2008        [ sem alteração para 2017 ]
Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):
(X) Mensal

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
VEICULOSIM SIMCaractere(30)VEIC_Identificacao (ver regra do campo na tabela origem)Identificação do veículo01)

SIM SIMCaractere(2)UMVEIC_MesReferencia REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "01...12". REGRA 2: O conteúdo do campo deverá conter um MÊS ou ANO válido; o MÊS ou ANO será validado segundo o critério "= MÊS" (ver regra d).

Mês de referência "99" (NRO)02)

NÃO CONDInteiroUMVEIC_OdomInicial Informar quando o conteúdo do campo VEIC_PossuiOdometro (tabela VEICULO) for igual a "S".REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.

Valor registrado no odômetro no início do mês03)

NÃO CONDInteiroUMVEIC_OdomFinal Informar quando o conteúdo do campo VEIC_PossuiOdometro (tabela VEICULO) for igual a "S".Valor registrado no odômetro no final do mês04)
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REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.
NÃO CONDInteiroUMVEIC_KmRodado Informar quando o conteúdo do campo VEIC_PossuiOdometro (tabela VEICULO) for igual a "S".REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.

Quantidade de kms rodados no mês05)

NÃO CONDCaractere(8,2)UMVEIC_HoraMaquina Informar quando o conteúdo do campo VEIC_PossuiOdometro (tabela VEICULO) for igual a "N".REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o número ZERO ou POSITIVO quando obrigatório.

Quantidade de horas/máquina usadas no mês
06)

VEICULOEsta tabela deverá conter os veículos e equipamentos que utilizem combustíveis, sejam automóveis, máquinas pesadas e equipamentos; próprios ou em comodato.... incluída/alterada em 2010        [ sem alteração para 2017 ]
Em 2017 pode ser enviada na(s) carga(s):(X) Mensal

Chave? Tipo do campo Valor/formato válido Obrig.?Campo Descrição Tabela origem da informação Regras/comentários/observações
SIM SIMCaractere(30)VEIC_Identificacao Informar o número do chassi ou um número de identificação único do veículo.Identificação do veículo01)

TI.TIPO_VEICULONÃO SIMInteiroTVEIC_Codigo REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...9".Cód. do tipo do veículo 1...902)
UNIDADE_ORCAMENTARIANÃO SIMCaractere(2)ORG_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. do órgão03)
UNIDADE_ORCAMENTARIANÃO SIMCaractere(3)UNOR_Codigo (ver regra do campo na tabela origem)Cód. da unidade orçamentária04)
TI.TIPO_COMBUSTIVELNÃO SIMCaractere(1)VEIC_TipoCombustivel REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...6".Tipo do combustível 1...605)

NÃO SIMCaractere(4)VEIC_AnoFabricacao REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um MÊS ou ANO válido; o MÊS ou ANO será validado segundo o critério "<= EXERCÍCIO" (ver regra d).
Ano de fabricação "9999" (NRO)06)

NÃO NÃOCaractere(8)VEIC_Placa REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter o/um dos seguinte(s) formato(s): "AAA-9999".Núm. da placa "AAA-9999"07)
NÃO NÃOCaractere(10)VEIC_Renavam RENAVAM08)
NÃO SIMCaractere(120)VEIC_Caracteristica Características09)
NÃO SIMCaractere(1)VEIC_Possuiodometro REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "'S', 'N'".O veículo possui odômetro? "S" para sim"N" para não10)
NÃO SIMCaractere(6,2)VEIC_ConsumoMedio Informar o consumo em km/litro ou hora/litro.Consumo médio11)

TI.TIPO_PROPRIEDADE_VEICULONÃO SIMCaractere(1)VEIC_Propriedade REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido com "1...5".Proprietário 1...512)
BENS_MOVEISNÃO CONDCaractere(20)MOV_NumRP REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "VEIC_Propriedade" for "'1'".Núm. do registro patrimonial13)
LEINÃO CONDCaractere(10)LEI_Numero Informar o número da lei de autorização, quando o veículo foi adquirido através de arrendamento mercantil (tabela DIVIDA_PUBLICA).REGRA 1: O conteúdo do campo deverá conter um valor no formato "99999/AAAA" (NRO/ANO); o ANO será validado segundo o critério "<= EXERCÍCIO" (ver regra d).

Núm. da lei da autorização "99999/AAAA" (NRO/ANO)14)
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CADASTRO_GERALNÃO CONDCaractere(20)CG_Identificacao Informar:a) o órgão comodante, se o conteúdo do campo VEIC_Propriedade for "2";b) a empresa locadora, se o conteúdo do campo VEIC_Propriedade for "3";c) o proprietário, se o conteúdo do campo VEIC_Propriedade for "4".REGRA 1: O conteúdo do campo deverá estar preenchido quando o conteúdo do campo "VEIC_Propriedade" for "'2', '3', '4'". REGRA 2: O conteúdo do campo deverá conter um número de CPF ("999.999.999-99") ou CNPJ ("99.999.999/9999-99") válido.

CPF/CNPJ15)

Notas:1) Todas as tabelas deverão ser geradas e enviadas no padrão XML "ISO-8859-1" ou "UTF-8".2) É considerada alteração no leiaute quando ocorrer a inclusão ou alteração de uma tabela ou do seu tipo de carga, e ainda: inclusão ou exclusão de campos, alteração do nome do campo, do tipo ou do tamanho, etc.3) Os campos em cor vermelha foram incluídos ou alterados no exercício de impressão do leiaute: alteração do nome, tipo ou tamanho; ou ainda: alteração como chave, formatos, valores válidos, regras, obrigatoriedade, etc.4) Quando o campo se referir a uma outra tabela do leiaute, pelas regras e ordens de validação, ele deverá existir primeiro nesta tabela. "TI" indica que é uma tabela interna, cujos valores são fixos e mantidos pelo TCE-MT.5) "Chave" (marcados com o valor 'SIM') é um atributo ou a combinação de atributos que possuem a propriedade de identificar de forma única um registro da tabela, não permitindo duplicidade.
Regras gerais:a) os campos formatados como "9999999999" ou "9999/AAAA" deverão ser informados com "0" (zeros) a esquerda quando não atingirem o tamanho máximo do campo, ex.: "0011/2017".b) os campos de valores numéricos com casas decimais deverão ser separados com "." (ponto), ex.: "2017.11".c) os campos de datas deverão ser formatados como "DD/MM/AAAA" (DIA/MÊS/ANO).d) enviar uma DATA, um MÊS e/ou um ANO/EXERCÍCIO referente à carga sendo enviada, atendendo à observação presente na regra.e) os campos com nomes de arquivos PDFs ou RTFs deverão ser preenchidos como: "SIGLA_AAAAMM_99999.PDF" (CAMPO_ANOeMÊS_SEQUÊNCIA), ex.: "CONT_201701_00011.PDF".   Obs.: 1) a sequencia deverá conter 5 (cinco) dígitos preenchidos com "0" (zeros) à esquerda; 2) os documentos PDFs e RTFs deverão ser enviados de acordo com o conteúdo solicitado no leiaute.

Para mais informações consulte o portal do TCE-MT: www.tce.mt.gov.br
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