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Layout para envio de dados de Diárias e Passagens

Versão
v1
v2
v3
v4

Data da modificação
26/09/2006
29/03/2007
10/05/2007
12/03/2008

v5

20/10/2009

atualizado em 20 de outubro de 2009

Descrição
Versão inicial
Aumento do campo motivo da viagem para 3.000 posições
Mudanças na formatação deste arquivo
Mudança no campo valor total da viagem: o valor de acréscimos e
deduções também passa a compor a informação
Alteração na descrição da Categoria da Passagem, que passou de:
1 => primeira classe, 2 => segunda classe, 3 => terceira classe, para
1 => primeira classe, 2 => classe executiva, 3 => classe econômica.

Página 1 de 4

Página de Transparência Pública – Layout de Diárias e Passagens – v5

Layout para envio de dados de Diárias e Passagens
Este arquivo deve conter as diárias e passagens correspondentes a viagens realizadas pelo órgão. A base
de dados da Página da Transparência Pública contempla todas as viagens ocorridas a partir de 01 de
janeiro de 2005.


Formação do nome do arquivo:

“DP” + [código do órgão] + [tipo do órgão] + [data de geração],
onde:
Nome do campo
DP
Código do órgão
Tipo de órgão
Data de geração

Tipo de dado
Alfanumérico
Numérico
Numérico
Numérico

Posição
inicial
1
3
13
14

Tamanho

Observações

2
10
1
12

Valor constante
Código do órgão fornecido pela CGU
Tipo de órgão fornecido pela CGU
Data de gravação do registro
Formato: AAAAMMDDHHMM

Ex.: DP00000201252200609151030.txt é o nome do arquivo de diárias e passagens da ControladoriaGeral da União ( código do órgão 20125 e tipo de órgão 2) gerado em 15 de setembro de 2006, às 10:30


Chave primária:

Cada trecho de viagem será identificado unicamente pela combinação dos campos: [código do órgão] +
[código da unidade gestora] + [código da viagem] + [CPF do servidor] + [data e hora de partida da
origem] + [data e hora de chegada no destino]


Conteúdo do arquivo:

Cada trecho de viagem corresponde a uma linha no arquivo. Vale salientar que as informações de
origem e destino variam de um trecho para outro. Informações que correspondem à viagem como um
todo serão repetidas em todos os trechos da mesma viagem. As informações a serem enviadas sobre
cada trecho são descritas a seguir:
Nome do campo

Tipo de dado

Posição Tamanho
Observações
inicial
1
10
Código seqüencial da viagem, criado
pelo órgão. Esse código deve identificar
unicamente cada viagem.
11
10
Código do órgão fornecido pela CGU
21
1
Tipo de órgão fornecido pela CGU
22
6
Código da UG responsável pela viagem.

Código da viagem

Numérico

Código do órgão
Tipo de órgão
Código da Unidade
Gestora
Código do órgão superior

Numérico
Numérico
Numérico
Numérico

28

6

CPF do servidor

Numérico

34

11

Nome do servidor
Cargo

Alfanumérico
Numérico

45
125

80
4

Hora de partida da
origem*

Numérico

129

12

atualizado em 20 de outubro de 2009

Código do órgão superior fornecido pela
CGU
CPF de quem realizou a viagem. Caso
não possua CPF, esse campo deverá ser
preenchido com um código que o
identifique de forma única
Nome de quem realizou a viagem
Código do cargo realizou a viagem.
Preencher com zeros caso não se
aplique (ver tabela auxiliar)
Data e hora de partida do trecho
Formato: AAAAMMDDHHMM
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Hora de chegada no
destino*
País de origem*
UF de origem*
Município de origem*

Numérico

141

12

Numérico
Alfanumérico
Numérico

153
156
158

3
2
4

País de destino*
UF de destino*
Município de destino*

Numérico
Alfanumérico
Numérico

162
165
167

3
2
4

Meio de transporte*

Numérico

171

4

Categoria da passagem*

Numérico

175

1

Valor da passagem no
trecho*

Numérico

176

19

Alfanumérico
Numérico

195
3195

3.000
19

Valor total de diárias por
trecho*

Numérico

3214

19

Valor total da viagem

Numérico

3233

19

Valor de acréscimos e
deduções

Alfanumérico

3252

19

Numérico

3271

12

Motivo da viagem
Número de diárias*

Data de gravação

Data e hora de chegada do trecho
Formato: AAAAMMDDHHMM
Código do país (ver tabela auxiliar)
Sigla UF - só para cidades brasileiras
Código do município - só para cidades
brasileiras (ver tabela auxiliar)
Código do país (ver tabela auxiliar)
Sigla UF - só para cidades brasileiras
Código do município - só para cidades
brasileiras (ver tabela auxiliar)
Código do meio de transporte utilizado
no trecho (ver tabela auxiliar)
Indica a classe do vôo em viagens
aéreas.
Valores:
1 => primeira classe
2 => classe executiva
3 => classe econômica
No caso de viagens não aéreas, deverá
ser utilizada a opção
0 => não se aplica
Valor total da passagem no trecho (tarifa
praticada + taxa de embarque +taxa
serviço)
Formato: 2 casas decimais, sem vírgula
Ex: R$ 253,20 = '0000000000000025320'
Descrição textual do motivo da viagem
Número de diárias recebidas por trecho
Formato: 2 casas decimais, sem vírgula
Ex: 3,50 = '0000000000000000350'
Valor total de diárias recebidas por
trecho
Formato: 2 casas decimais, sem vírgula
Ex: R$ 253,20 = '0000000000000025320'
Valor total da viagem (valores das
passagens + valor total das diárias +
acréscimos – deduções)
Formato: 2 casas decimais, sem vírgula
Ex: R$ 253,20 = '0000000000000025320'
(adicionais de embarque e desembarque
- descontos de vale alimentação e vale
transporte)
Formato: 2 casas decimais, sem vírgula.
Caso o valor seja negativo, a primeira
posição deverá conter o sinal de
subtração (-)
Ex: R$ -253,20 = '000000000000025320'
Data de gravação do registro
Formato: AAAAMMDDHHMM

Obs: As informações marcadas com asterisco (*) variam para cada trecho. As demais permanecem as
mesmas para toda a viagem.
ATENÇÃO:
atualizado em 20 de outubro de 2009
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Espaços não utilizados de campos numéricos devem ser preenchidos com zeros à esquerda. No caso de
campos alfanuméricos, os espaços não utilizados devem ser deixados em branco, à direita.



Campo a ser totalizado para controle: Valor total da viagem
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