Regras de Validação – RGF 2021
O presente anexo possui o objetivo de apresentar a estrutura das mensagens de erros emitidas
quando o sistema encontra alguma inconsistência na validação das fórmulas (linkbase formula).
As mensagens de erro são representadas por um código seguido da descrição do erro
encontrado. Abaixo segue a estrutura do código de erro:

“E _ Y X X X”, onde:
Os últimos três dígitos, representados pelas letras “XXX”, serão compostos
por números sequenciais, de acordo com a quantidade de validações
existentes.

A letra “Y” será representada por um número e é responsável por identificar
os anexos correspondentes aos erros apresentados, da seguinte forma:
•
•
•
•
•
•
•

1: Anexo 1;
2: Anexo 2;
3: Anexo 3;
4: Anexo 4;
5: Anexo 5;
6: Anexo 6;
7: mais de um anexo.

O “_” é responsável por identificar a natureza do erro. Atualmente existem
11 (onze) tipos de natureza de validações para o RGF, as quais são
discriminadas abaixo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A – Apuração de Valor;
C – Conformidade
D – Diferença;
E – Equivalência de Valores;
L – Apuração de Limites;
M – Valor Maior que Zero;
N – Preenchimento Necessário;
P – Apuração Percentual;
S – Somatório;
V – Campo Vazio;
W – Condicional.

Como exemplo, podemos descrever o seguinte erro de validação:

•

Campo Vazio RCL: . = 0 = EV1001

Ao desmembrar o código, podemos entendê-lo da seguinte maneira:
E : aponta para um erro;
V: o campo não deverá receber valores;
1: o erro se encontra no Anexo 1;
001: sequência que representa o erro no rol de erros de validações.

Abaixo segue o quadro com todos os erros e respectivas mensagens para consulta:

Lista de mensagens de erros no linkbase formula
Erros de apuração de valor:
CÓDIGO
DO ERRO

ANEXOS
ENVOLVIDOS

EA4001

Anexo 4

EA4002

Anexo 4

EA4003

Anexo 4

MENSAGEM
[EA4001] - O valor informado no campo "Limite Definido por
Resolução do Senado Federal para as Operações de Crédito
por Antecipação da Receita Orçamentária" na coluna "%
SOBRE A RCL AJUSTADA" do Quadro "Apuração do
Cumprimento dos Limites" no Demonstrativo das Operações
de Crédito não deve ser diferente de 7.
[EA4002] - O valor informado no campo "Limite Geral Definido
por Resolução do Senado Federal para as Operações de
Crédito Internas e Externas" na coluna "% SOBRE A RCL
AJUSTADA" do Quadro "Apuração do Cumprimento dos
Limites" no Demonstrativo das Operações de Crédito não
deve ser diferente de 16.
[EA4003] - O campo " Limite Geral Definido por Resolução do
Senado Federal para as Operações de Crédito Internas e
Externas" da coluna "% SOBRE A RCL" do Quadro "Apuração
do Cumprimento dos Limites" no Demonstrativo das
Operações de Crédito não deve ser diferente de 60.

Erros de conformidade:
CÓDIGO
DO ERRO
EC7001

ANEXOS
ENVOLVIDOS
Todos

EC7002

Todos

MENSAGEM
[EC7001] - O valor contido no atributo @decimals não deve
ser diferente de 02 (dois).
[EC7002] - O valor contido no atributo @href não
corresponde ao schema do entry point.

CÓDIGO
DO ERRO
EC7003

ANEXOS
ENVOLVIDOS
Todos

EC7004

Todos

MENSAGEM
[EC7003] - O valor contido no atributo @decimals dos
campos "DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (IIIa +
IIIb)", "LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e II, art. 20 da LRF)",
"LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do
art. 22 da LRF)", LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II
do § 1º do art. 59* da LRF)", todos na coluna "% Sobre a RCL",
deve ser menor ou igual à 06 (seis).
[EC7004] - O valor contido no atributo @decimals não deve
ser diferente de 02 (dois).

Erros de diferença:
CÓDIGO
DO ERRO

ANEXOS
ENVOLVIDOS

ED1001

Anexo 1

ED1002

Anexo 1

ED1003

Anexo 1

ED1004

Anexo 1

ED1005

Anexo 1

ED1006

Anexo 1

MENSAGEM
[ED1001] - O valor informado no campo "DESPESA TOTAL
COM PESSOAL (III) = (I - II)" não corresponde à diferença dos
valores informados nos campos "DESPESA BRUTA COM
PESSOAL (I)" e "DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19
da LRF) (II)" do Quadro "Despesa com Pessoal Executada em
Consórcios Públicos" do Anexo 1.
[ED1002] - O valor informado no campo "DESPESA LÍQUIDA
COM PESSOAL (III) = (I-II)" não corresponde à diferença entre
os valores informados nos campos "DESPESA BRUTA COM
PESSOAL (I)" e "DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19
da LRF) (II)" do Quadro "Despesa com Pessoal" do Anexo 1.
[ED1003] - O valor informado no campo "DESPESA COM
PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (III) = (I-II)" não corresponde
à diferença entre os valores informados nos campos
"DESPESA BRUTA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (I)" e
"DESPESAS NÃO COMPUTADAS (CONTRATO DE RATEIO) (§ 1º
do art. 19 da LRF) (II)" do Quadro "Despesa com Pessoal" do
Anexo 1.
[ED1004] - O valor informado no campo "DESPESA LÍQUIDA
COM PESSOAL (III) = (I-II)" não corresponde à diferença entre
os valores informados nos campos "DESPESA BRUTA COM
PESSOAL (I)" e "DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19
da LRF) (II)" do Quadro "Despesa com Pessoal" do Anexo 1.
[ED1005] - O valor informado no campo "DESPESA LÍQUIDA
COM PESSOAL (III) = (I-II)" não corresponde à diferença entre
os valores informados nos campos "DESPESA BRUTA COM
PESSOAL (I)" e "DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19
da LRF) (II)" do Quadro "Despesa com Pessoal" do Anexo 1.
[ED1006] - O valor informado no campo "DESPESA LÍQUIDA
COM PESSOAL (III) = (I-II)" não corresponde à diferença entre
os campos "DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)" e "DESPESAS
NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)" do Quadro
"Despesa com Pessoal" do Anexo 1.

ED1007

Anexo 1

ED1008

Anexo 1

ED1009

Anexo 1

ED1010

Anexo 1

ED1011

Anexo 1

ED1012

Anexo 1

ED1013

Anexo 1

ED1014

Anexo 1

ED1015

Anexo 1

[ED1007] - O valor informado no campo "= RECEITA
CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES
DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)" não
corresponde à diferença entre os campos "RECEITA
CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)", "(-) Transferências
Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art.
166-A, §1º, da CF) (V)" e "(-) Transferências Obrigatórias da
União relativas às Emendas de Bancada (art. 166, § 16, da CF)
(VI)" do Quadro "Apuração do Cumprimento do Limite Legal"
do Anexo 1.
[ED1008] - O campo "% Excedente (c) = (b - a)” não
corresponde à diferença entre o campo "% DTP (b)" e "Limite
Máximo (a)", do Quadro Trajetória de Retorno ao Limite da
Despesa com Pessoal do Anexo 01.
[ED1009] - O campo "Limite (e) = (b - d)" do primeiro período
seguinte não corresponde à diferença entre o valor informado
no campo "% DTP (b)" e "Redutor mínimo de 1/3 do (d) =
(1/3*c)", do Quadro Trajetória de Retorno ao Limite da
Despesa com Pessoal do Anexo 01.
[ED1010] - O campo "Redutor Residual (g) = (f - a)" do
segundo período seguinte deve ser igual à diferença entre os
campos "% DTP (f)" e "Limite Máximo (a)", do Quadro
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa com Pessoal do
Anexo 01.
[ED1011] - O campo "% Excedente (c) = (b - a)” não
corresponde à diferença entre o campo "% DTP (b)" e "Limite
Máximo (a)", do Quadro Trajetória de Retorno ao Limite da
Despesa com Pessoal - Ministério Público da União do Anexo
01.
[ED1012] - O campo "% Excedente (c) = (b - a)” não
corresponde à diferença entre o campo "% DTP (b)" e "Limite
Máximo (a)", do Quadro Trajetória de Retorno ao Limite da
Despesa com Pessoal - Ministério Público Do Distrito Federal e
Territórios do Anexo 01.
[ED1013] - O campo "Limite (e) = (b - d)" do primeiro período
seguinte não corresponde à diferença entre o valor informado
no campo "% DTP (b)" e "Redutor mínimo de 1/3 do (d) =
(1/3*c)", do Quadro Trajetória de Retorno ao Limite da
Despesa com Pessoal - Ministério Público da União do Anexo
01.
[ED1014] - O campo "Limite (e) = (b - d)" do primeiro período
seguinte não corresponde à diferença entre o valor informado
no campo "% DTP (b)" e "Redutor mínimo de 1/3 do (d) =
(1/3*c)", do Quadro Trajetória de Retorno ao Limite da
Despesa com Pessoal - Ministério Público Do Distrito Federal e
Territórios do Anexo 01.
[ED1015] - O campo "Redutor Residual (g) = (f - a)" do
segundo período seguinte deve ser igual à diferença entre os
campos "% DTP (f)" e "Limite Máximo (a)", do Quadro
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa com Pessoal Ministério Público da União do Anexo 01.

ED1016

Anexo 1

ED1017

Anexo 1

ED1018

Anexo 1

ED1019

Anexo 1

ED1020

Anexo 1

ED1021

Anexo 1

ED1022

Anexo 1

ED1023

Anexo 1

ED1024

Anexo 1

ED1025

Anexo 1

ED1026

Anexo 1

[ED1016] - O campo "Redutor Residual (g) = (f - a)" do
segundo período seguinte deve ser igual à diferença entre os
campos "% DTP (f)" e "Limite Máximo (a)", do Quadro
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa com Pessoal Ministério Público Do Distrito Federal e Territórios do Anexo
01.
[ED1017] - O campo "% Excedente (c) = (b - a)” não
corresponde à diferença entre o campo "% DTP (b)" e "Limite
Máximo (a)", do Quadro Trajetória de Retorno ao Limite da
Despesa com Pessoal - Amapá do Anexo 01.
[ED1018] - O campo "% Excedente (c) = (b - a)” não
corresponde à diferença entre o campo "% DTP (b)" e "Limite
Máximo (a)", do Quadro Trajetória de Retorno ao Limite da
Despesa com Pessoal - Distrito Federal do Anexo 01.
[ED1019] - O campo "% Excedente (c) = (b - a)” não
corresponde à diferença entre o campo "% DTP (b)" e "Limite
Máximo (a)", do Quadro Trajetória de Retorno ao Limite da
Despesa com Pessoal - Roraima do Anexo 01.
[ED1020] - O campo "% Excedente (c) = (b - a)” não
corresponde à diferença entre o campo "% DTP (b)" e "Limite
Máximo (a)", do Quadro Trajetória de Retorno ao Limite da
Despesa com Pessoal - União do Anexo 01.
[ED1021] - O campo "Limite (e) = (b - d)" do primeiro período
seguinte não corresponde à diferença entre o valor informado
no campo "% DTP (b)" e "Redutor mínimo de 1/3 do (d) =
(1/3*c)", do Quadro Trajetória de Retorno ao Limite da
Despesa com Pessoal - Amapá do Anexo 01.
[ED1022] - O campo "Limite (e) = (b - d)" do primeiro período
seguinte não corresponde à diferença entre o valor informado
no campo "% DTP (b)" e "Redutor mínimo de 1/3 do (d) =
(1/3*c)", do Quadro Trajetória de Retorno ao Limite da
Despesa com Pessoal - Distrito Federal do Anexo 01.
[ED1023] - O campo "Limite (e) = (b - d)" do primeiro período
seguinte não corresponde à diferença entre o valor informado
no campo "% DTP (b)" e "Redutor mínimo de 1/3 do (d) =
(1/3*c)", do Quadro Trajetória de Retorno ao Limite da
Despesa com Pessoal - Roraima do Anexo 01.
[ED1024] - O campo "Limite (e) = (b - d)" do primeiro período
seguinte não corresponde à diferença entre o valor informado
no campo "% DTP (b)" e "Redutor mínimo de 1/3 do (d) =
(1/3*c)", do Quadro Trajetória de Retorno ao Limite da
Despesa com Pessoal - União do Anexo 01.
[ED1025] - O campo "Redutor Residual (g) = (f - a)" do
segundo período seguinte deve ser igual à diferença entre os
campos "% DTP (f)" e "Limite Máximo (a)", do Quadro
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa com Pessoal Amapá do Anexo 01.
[ED1026] - O campo "Redutor Residual (g) = (f - a)" do
segundo período seguinte deve ser igual à diferença entre os
campos "% DTP (f)" e "Limite Máximo (a)", do Quadro

Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa com Pessoal Distrito Federal do Anexo 01.
ED1027

Anexo 1

ED1028

Anexo 1

ED1029

Anexo 1

ED2001

Anexo 2

ED2003

Anexo 2

ED2004

Anexo 2

ED3001

Anexo 3

ED4001

Anexo 4

[ED1027] - O campo "Redutor Residual (g) = (f - a)" do
segundo período seguinte deve ser igual à diferença entre os
campos "% DTP (f)" e "Limite Máximo (a)", do Quadro
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa com Pessoal Roraima do Anexo 01.
[ED1028] - O campo "Redutor Residual (g) = (f - a)" do
segundo período seguinte deve ser igual à diferença entre os
campos "% DTP (f)" e "Limite Máximo (a)", do Quadro
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa com Pessoal União do Anexo 01.
[ED1029] - O campo "Excedente em 2021 (XIII) = (XII - IX) (%)”
não corresponde à diferença entre o campo "DTP em 2021
(XII) (%)" e "Limite Máximo (IX) (%) (LRF, art. 20)", do Quadro
Parâmetros para Redução do Excedente de DTP (ART. 15 da LC
178/2021) do Demonstrativo de Despesa com Pessoal.
[ED2001] - O valor informado no campo "DÍVIDA
CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)" não corresponde à
diferença entre os valores informados nos campos "DÍVIDA
CONSOLIDADA - DC (I)" e "DEDUÇÕES (II)" no Quadro
"Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida".
[ED2003] - O valor informado no campo "= RECEITA
CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS
LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)" não corresponde
à diferença entre os valores informados nos campos "RECEITA
CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)" e "(-) Transferências
Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art.
166-A, § 1º, da CF) (V)" no Quadro "Demonstrativo da Dívida
Consolidada Líquida".
[ED2004] - O valor informado no campo "Disponibilidade de
Caixa" não corresponde à diferença de "Disponibilidade de
Caixa Bruta", "(-) Restos a Pagar Processados (XXX)" e "(-)
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados" na "Tabela 2.0 Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida"
[ED3001] - O valor informado no campo "= RECEITA
CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS
LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)" não
corresponde à diferença entre os valores informados nos
campos "RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)" e "(-)
Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas
Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)" no Quadro
"Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores".
[ED4001] - O valor informado no campo "= RECEITA
CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS
LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)" não corresponde
à diferença entre os valores informados nos campos "RECEITA
CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)" e "(-) Transferências
Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art.

166-A, § 1º, da CF) (V)" no Quadro "Apuração do
Cumprimento dos Limites".

ED5001

Anexo 5

ED5002

Anexo 5

ED5003

Anexo 5

ED5004

Anexo 5

[ED5001] - Os valores informados na coluna
"DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO
EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) =
(a - (b + c + d + e) - f)" não corresponde à diferença entre os
valores informados nas colunas "DISPONIBILIDADE DE CAIXA
BRUTA (a)", "De Exercícios Anteriores (b)", "Do Exercício (c)",
"Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios
Anteriores (d)", "Demais Obrigações Financeiras (e)" e
"INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO
PÚBLICO (f) no Quadro "Disponibilidade de Caixa" do Anexo 5.
[ED5002] - Os valores informados na coluna
"DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO
EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
(f)=(a-(b+c+d+e))" não corresponde à diferença entre os
valores informados nas colunas "DISPONIBILIDADE DE CAIXA
BRUTA (a)", "De Exercícios Anteriores (b)", "Do Exercício (c)",
"Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios
Anteriores (d)" e "Demais Obrigações Financeiras (e)" no
Quadro "Controle do Total de Disponibilidade de Caixa" do
Anexo 5.
[ED5003] - Os valores informados na coluna
"DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g h )" não corresponde à diferença entre os valores informados
nas colunas "DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO
EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)" e "Restos a Pagar
Empenhados e Não Liquidados do Exercício (h)" no Quadro
"Controle do Total de Disponibilidade de Caixa" do Anexo 5.
[ED5004] - Os valores informados na coluna
"DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f g )" não corresponde à diferença entre os valores informados
nas colunas "DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO
EXERCÍCIO) (f)=(a-(b+c+d+e))" e "Restos a Pagar Empenhados
e Não Liquidados do Exercício (g)" no Quadro "Controle do
Total de Disponibilidade de Caixa" do Anexo 5.

Erros de equivalência de valores:
CÓDIGO
DO ERRO

ANEXOS
ENVOLVIDOS

MENSAGEM

EE1001

1

EE1002

1

EE1003

1

EE1004

1

EE1005

1

EE1006

1

EE1007

1

EE1008

1

EE1009

1

[EE1001] - No anexo 1, o valor informado no campo "LIMITE
MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)" na coluna
"Valor" deve ser igual à 54% da "RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM
PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)" para os municípios. Já para os
estados que não possuem Tribunal de Contas dos Municípios,
o campo "LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da
LRF)" na coluna "Valor" deve ser igual a 49% da "RECEITA
CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES
DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)". Para os
estados que possuem Tribunal de Contas dos Municípios, o
campo "LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)"
na coluna "Valor" deve ser igual à 48,60% da "RECEITA
CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES
DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)".
[EE1002] - O campo "Limite (h) = (a)" do segundo período
seguinte deve ser igual ao campo "Limite Máximo (a)", do
Quadro Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa com
Pessoal do Anexo 01.
[EE1003] - O campo "Limite (h) = (a)" do segundo período
seguinte deve ser igual ao campo "Limite Máximo (a)", do
Quadro Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa com
Pessoal - Ministério Público da União do Anexo 01.
[EE1004] - O campo "Limite (h) = (a)" do segundo período
seguinte deve ser igual ao campo "Limite Máximo (a)", do
Quadro Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa com
Pessoal - Ministério Público Do Distrito Federal e Territórios
do Anexo 01.
[EE1005] - O campo "Limite (h) = (a)" do segundo período
seguinte deve ser igual ao campo "Limite Máximo (a)", do
Quadro Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa com
Pessoal - Amapá do Anexo 01.
[EE1006] - O campo "Limite (h) = (a)" do segundo período
seguinte deve ser igual ao campo "Limite Máximo (a)", do
Quadro Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa com
Pessoal - Distrito Federal do Anexo 01.
[EE1007] - O campo "Limite (h) = (a)" do segundo período
seguinte deve ser igual ao campo "Limite Máximo (a)", do
Quadro Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa com
Pessoal - Roraima do Anexo 01.
[EE1008] - O campo "Limite (h) = (a)" do segundo período
seguinte deve ser igual ao campo "Limite Máximo (a)", do
Quadro Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa com
Pessoal - União do Anexo 01.
[EE1009] - O campo "Limite Máximo (IX) (%) (LRF, art. 20)" do
Quadro Parâmetros para Redução do Excedente de DTP (ART.
15 da LC 178/2021) deve ser igual ao campo "LIMITE MÁXIMO
(IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) ", do Quadro DTP e
Apuração do Cumprimento do Limite Legal do Demonstrativo
da Despesa com Pessoal.

EE1010

1

EE1011

1

EE1012

1

EE1013

1

EE1014

1

EE4001

4

EE4002

4

EE4003

4

EE7002

1e6

[EE1010] - O campo "DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP
(VIII)" do Quadro Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa
Total com Pessoal (ART. 15 da LC 178/2021) deve ser igual ao
campo "DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III
b)", coluna "Valor" do Quadro DTP e Apuração do
Cumprimento do Limite Legal do Demonstrativo da Despesa
com Pessoal no periodo de referência.
[EE1011] - O campo "RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA
PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)"
do Quadro Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total
com Pessoal (ART. 15 da LC 178/2021) deve ser igual ao
campo "RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA
CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV V - VI)", coluna "Valor" do Quadro DTP e Apuração do
Cumprimento do Limite Legal do Demonstrativo da Despesa
com Pessoal no periodo de referência.
[EE1012] - O campo "DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V)"
do Quadro Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total
com Pessoal (ART. 15 da LC 178/2021) deve ser igual ao
campo "DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III
b)", coluna "Valor" do Quadro DTP e Apuração do
Cumprimento do Limite Legal do Demonstrativo da Despesa
com Pessoal no periodo de referência.
[EE1013] - O campo "RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)"
do Quadro Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total
com Pessoal (ART. 15 da LC 178/2021) deve ser igual ao
campo "RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)", coluna
"Valor" do Quadro DTP e Apuração do Cumprimento do Limite
Legal do Demonstrativo da Despesa com Pessoal no periodo
de referência.
[EE1014] - O campo "Limite Máximo (VI) (%) (LRF, art. 20)" do
Quadro Parâmetros para Redução do Excedente de DTP (ART.
15 da LC 178/2021) deve ser igual ao campo "LIMITE MÁXIMO
(VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) ", do Quadro DTP e
Apuração do Cumprimento do Limite Legal do Demonstrativo
da Despesa com Pessoal.
[EE4001] - O valor informado no campo "TOTAL (III)" na
coluna"No Quadrimestre de Referência" não deve ser
superior ao valor informado na coluna "Até o Quadrimestre
de Referência (a)" no quadro "OPERAÇÕES DE CRÉDITO".
[EE4002] - O valor informado no campo "TOTAL (III)" na
coluna "No Semestre de Referência" não deve ser superior ao
valor informado na coluna "Até o Semestre de Referência (a)"
no quadro "OPERAÇÕES DE CRÉDITO".
[EE4003] - O valor informado no campo "OPERAÇÕES DE
CRÉDITO (I)" na coluna "No Quadrimestre de Referência" não
deve ser superior ao valor informado na coluna "Até o
Quadrimestre de Referência (a)" no quadro "OPERAÇÕES DE
CRÉDITO".
[EE7002] - O valor informado no campo "DESPESA TOTAL
COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb)" na coluna "VALOR" no

Anexo 1 deve ser igual ao valor informado no campo "Despesa
Total com Pessoal - DTP" na coluna "VALOR" no Anexo 6.
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[EE7003] - O valor informado no campo "Total Considerado
para Fins da Apuração do Cumprimento do Limite (VI) = (IIIa +
V -Ia - IIa)" na coluna "VALOR" no Anexo 4 deve ser igual ao
valor informado no campo "Operações de Crédito Internas e
Externas" na coluna "VALOR" no Anexo 6.
[EE7004] - O valor informado no campo "Operações de
Crédito por Antecipação da Receita Orçamentária" na coluna
"VALOR" no Anexo 4 deve ser igual ao valor informado no
campo "Operações de Crédito por Antecipação da Receita" na
coluna "VALOR" no Anexo 6.
[EE7007] - O valor informado no campo "DÍVIDA
CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)" na coluna "Até o 3º
Quadrimestre" no Anexo 2 deve ser igual ao valor informado
no campo "Dívida Consolidada Líquida" na coluna "VALOR" no
Anexo 6.
[EE7010] - O valor informado no campo "TOTAL GARANTIAS
CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)" na coluna "Até o 3º
Quadrimestre" no Anexo 3 deve ser igual ao valor informado
no campo "Total das Garantias Concedidas" na coluna
"VALOR" no Anexo 6.
[EE7011] - O valor informado no campo "TOTAL (III) = (I + II)"
na coluna "RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO
LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO" no Anexo 5 deve ser igual ao
valor informado no campo "Valor Total" na coluna "RESTOS A
PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO" no
Anexo 6.
[EE7012] - O valor informado no campo "DESPESA TOTAL
COM PESSOAL - DTP (V) = (IIIa + IIIb)" na coluna "VALOR" no
Anexo 1 no Quadro "Apuração do Cumprimento do Limite
Legal" deve ser igual ao valor informado no campo "Despesa
Total com Pessoal - DTP" na coluna "VALOR" no Anexo 6 no
demonstrativo da União.
[EE7013] - O valor informado no campo "DESPESA TOTAL
COM PESSOAL - DTP (V) = (IIIa + IIIb)" na coluna "VALOR" no
Anexo 1 do Quadro "Apuração do Cumprimento do Limite
Legal" deve ser igual ao valor informado no campo "Despesa
Total com Pessoal - DTP" na coluna "VALOR" no Anexo 6 no
demonstrativo da Amapá.
[EE7014] - O valor informado no campo "DESPESA TOTAL
COM PESSOAL - DTP (V) = (IIIa + IIIb)" na coluna "VALOR" no
Anexo 1 do Quadro "Apuração do Cumprimento do Limite
Legal" deve ser igual ao valor informado no campo "Despesa
Total com Pessoal - DTP" na coluna "VALOR" no Anexo 6 no
demonstrativo da Distrito Federal.
[EE7015] - O valor informado no campo "DESPESA TOTAL
COM PESSOAL - DTP (V) = (IIIa + IIIb)" na coluna "VALOR" no
Anexo 1 do Quadro "Apuração do Cumprimento do Limite
Legal" deve ser igual ao valor informado no campo "Despesa

Total com Pessoal - DTP" na coluna "VALOR" no Anexo 6 no
demonstrativo da Roraima.
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[EE7017] - O valor informado no campo "DÍVIDA
CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)" na coluna "Até o 2º
Semestre" no Anexo 2 deve ser igual ao valor informado no
campo "Dívida Consolidada Líquida" na coluna "Até o 2º
Semestre" no Anexo 6.
[EE7019] - O valor informado no campo "TOTAL GARANTIAS
CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)" na coluna "Até o 2º
Semestre" no Anexo 3 deve ser igual ao valor informado no
campo "Total das Garantias Concedidas" na coluna "Até o 2º
Semestre" no Anexo 6.
[EE7020] - O valor informado no campo "DESPESA TOTAL
COM PESSOAL - DTP (V) = (IIIa - IIIb)" na coluna "VALOR" no
Anexo 1 deve ser igual ao valor informado no campo "Despesa
Total com Pessoal - DTP" na coluna "VALOR" no Anexo 6 do
Ministério Público da União.
[EE7021] - O valor informado no campo "DESPESA TOTAL
COM PESSOAL - DTP (V) = (IIIa - IIIb)" na coluna "VALOR" no
Anexo 1 deve ser igual ao valor informado no campo "Despesa
Total com Pessoal - DTP" na coluna "VALOR" no Anexo 6 do
Ministério Público do Distrito Federal.
[EE7022] - O valor informado no campo "DESPESA TOTAL
COM PESSOAL - DTP (V) = (IIIa - IIIb)" na coluna "VALOR" no
Anexo 1 deve ser igual ao valor informado no campo "Despesa
Total com Pessoal - DTP" na coluna "VALOR" no Anexo 6.
[EE7023] - O valor informado no campo "DESPESA TOTAL
COM PESSOAL (III) = (I - II)" na coluna "TOTAL (c = a + b)" no
Anexo 1 deve ser igual ao valor informado no campo "Despesa
Total com Pessoal - DTP" na coluna "VALOR" no Anexo 6.
[EE7024] - O valor informado no campo "TOTAL (III) = (I + II)"
na coluna "DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO
EXERCÍCIO) (h) = (f - g )" no Anexo 5 deve ser igual ao valor
informado no campo "Valor Total" na coluna
"DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)" do
quadro RESTOS A PAGAR no Anexo 6.
[EE7025] - A Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo
dos Limites da Despesa com Pessoal informada nos Anexos 1
e 6 deve ter o mesmo valor.
[EE7026] - O valor informado no campo "TOTAL (III) = (I + II)"
na coluna "DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO
EXERCÍCIO) (i) = (g - h)" no Anexo 5 deve ser igual ao valor
informado no campo "Valor Total" na coluna
"DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA APÓS A INSCRIÇÃO EM
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)" do
quadro RESTOS A PAGAR no Anexo 6.
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[EE7027] - A Receita Corrente Líquida informada nos Anexos 1
e 6 deve ter o mesmo valor.
[EE7028] - A Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo
dos Limites de Endividamento informada nos Anexos 2 e 6
deve ter o mesmo valor.

Erros de apuração de limites:
CÓDIGO
DO ERRO

ANEXOS
ENVOLVIDOS

EL1001

Anexo 1

EL1002

Anexo 1

EL1003

Anexo 1

EL1004

Anexo 1

EL2001

Anexo 2

EL3001

Anexo 3

EL4001

Anexo 4

EL4002

Anexo 4

MENSAGEM
[EL1001] - O valor informado no campo "LIMITE DE ALERTA
(XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)" deve ser
igual a 90% do campo "LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III,
art. 20 da LRF)" no Quadro "DTP e Apuração do Cumprimento
do Limite Legal" no Demonstrativo da Despesa com Pessoal.
[EL1002] - O valor informado no campo "LIMITE PRUDENCIAL
(X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)" deve ser
igual a 95% do campo "LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III,
art. 20 da LRF)" no Quadro "DTP e Apuração do Cumprimento
do Limite Legal" no Demonstrativo da Despesa com Pessoal.
[EL1003] - O valor informado no campo "LIMITE DE ALERTA
(VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)" deve ser
igual a 90% do campo "LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III,
art. 20 da LRF)" no Quadro "DTP e Apuração do Cumprimento
do Limite Legal" no Demonstrativo da Despesa com Pessoal.
[EL1004] - O valor informado no campo "LIMITE PRUDENCIAL
(VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)" deve ser
igual a 95% do campo "LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III,
art. 20 da LRF)" no Quadro "DTP e Apuração do Cumprimento
do Limite Legal" no Demonstrativo da Despesa com Pessoal.
[EL2001] - O valor informado no campo "LIMITE DE ALERTA
(inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)" deve ser 90% do valor
informado no campo "LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO
SENADO FEDERAL" no Quadro "Demonstrativo da Dívida
Consolidada Líquida".
[EL3001] - O valor informado no campo "LIMITE DE ALERTA
(inciso III § 1º do art. 59 da LRF)" não corresponde à 90% do
valor informado no campo "LIMITE DEFINIDO POR
RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL" no Quadro "Garantias
Concedidas e Contragarantias Recebidas".
[EL4001] - O valor informado no campo "Limite Definido por
Resolução do Senado Federal para as Operações de Crédito
por Antecipação da Receita Orçamentária", na coluna
"VALOR", não corresponde à 7% do valor informado no campo
"= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA
CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)" no
Quadro "Apuração do Cumprimento dos Limites" do Anexo 4.
[EL4002] - O valor informado no campo "Limite Geral Definido
por Resolução do Senado Federal para as Operações de
Crédito Internas e Externas" não corresponde à 16% do valor
informado no campo "= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE
ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)" no Quadro "Apuração do
Cumprimento dos Limites" do Anexo 4.
EL4003

Anexo 4

EL4004

Anexo 4

[EL4003] - O valor informado no campo "LIMITE DE ALERTA
(inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)" não corresponde à 90%
do "Limite Geral Definido por Resolução do Senado Federal
para as Operações de Crédito Internas e Externas" no Quadro
"Apuração do Cumprimento dos Limites" do Anexo 4.
[EL4004] - O valor informado no campo "Limite Geral Definido
por Resolução do Senado Federal para as Operações de
Crédito Internas e Externas" não corresponde à 60% do valor
informado no campo "RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL" no
Quadro "Apuração do Cumprimento dos Limites" do Anexo 4.

Erros de valor maior que zero:
CÓDIGO
DO ERRO

ANEXOS
ENVOLVIDOS

EM1001

Anexo 1

EM1002

Anexo 1

EM1003

Anexo 1

EM1004

Anexo 1

EM1005

Anexo 1

EM1006

Anexo 1

MENSAGEM
[EM1001] - O valor do campo "Pessoal Ativo" do Quadro
"Despesa com Pessoal" da Tabela 1.0 - "Demonstrativo da
Despesa com Pessoal" não pode ser menor ou igual a zero em
todos os meses de referência e no "TOTAL (ÚLTIMOS 12
MESES) (a)".
[EM1002] - O valor do campo "LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I,
II e III, art. 20 da LRF) " do Quadro "DTP e Apuração do
Cumprimento do Limite Legal" da Tabela 1.0 - "Demonstrativo
da Despesa com Pessoal" não pode ser menor ou igual a zero
na coluna "VALOR".
[EM1003] - O valor do campo "Pessoal Ativo" do Quadro
"Despesa com Pessoal" da Tabela 1.0 - "Demonstrativo da
Despesa com Pessoal - Defensoria Pública" não pode ser
menor ou igual a zero em todos os meses de referência e no
"TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)".
[EM1004] - O valor do campo "Pessoal Ativo" do Quadro
"Ministério Público da União" da Tabela 1.1 - "Demonstrativo
da Despesa com Pessoal" não pode ser menor ou igual a zero
em todos os meses de referência e no "TOTAL (ÚLTIMOS 12
MESES) (a)".
[EM1005] - O valor do campo "Pessoal Ativo" do Quadro
"Ministério Público Do Distrito Federal e Territórios" da
Tabela 1.1 - "Demonstrativo da Despesa com Pessoal" não
pode ser menor ou igual a zero em todos os meses de
referência e no "TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)".
[EM1006] - O valor do campo "LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I,
II e III, art. 20 da LRF) " do Quadro "Ministério Público da
União" da Tabela 1.1 - "Demonstrativo da Despesa com
Pessoal" não pode ser menor ou igual a zero na coluna
"VALOR".
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[EM1007] - O valor do campo "LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I,
II e III, art. 20 da LRF) " do Quadro "Ministério Público Do
Distrito Federal e Territórios" da Tabela 1.1 - "Demonstrativo
da Despesa com Pessoal" não pode ser menor ou igual a zero
na coluna "VALOR".
[EM1009] - O valor do campo "Pessoal Ativo" do Rótulo
"Distrito Federal", Quadro "Despesa com Pessoal" da Tabela
1.6 - "Demonstrativo da Despesa com Pessoal" não pode ser
menor ou igual a zero em todos os meses de referência e no
"TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)".
[EM1011] - O valor do campo "Pessoal Ativo" do Rótulo
"União", Quadro "Despesa com Pessoal" da Tabela 1.6 "Demonstrativo da Despesa com Pessoal" não pode ser menor
ou igual a zero em todos os meses de referência e no "TOTAL
(ÚLTIMOS 12 MESES) (a)".
[EM1012] - O valor do campo "LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I,
II e III, art. 20 da LRF) " do Rótulo "Amapá", Quadro "Despesa
com Pessoal" da Tabela 1.6 - "Demonstrativo da Despesa com
Pessoal" não pode ser menor ou igual a zero na coluna
"VALOR".
[EM1013] - O valor do campo "LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I,
II e III, art. 20 da LRF) " do Rótulo "Distrito Federal", Quadro
"Despesa com Pessoal" da Tabela 1.6 - "Demonstrativo da
Despesa com Pessoal" não pode ser menor ou igual a zero na
coluna "VALOR".
[EM1014] - O valor do campo "LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I,
II e III, art. 20 da LRF) " do Rótulo "Roraima", Quadro "Despesa
com Pessoal" da Tabela 1.6 - "Demonstrativo da Despesa com
Pessoal" não pode ser menor ou igual a zero na coluna
"VALOR".
[EM1015] - O valor do campo "LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I,
II e III, art. 20 da LRF) " do Rótulo "União", Quadro "Despesa
com Pessoal" da Tabela 1.6 - "Demonstrativo da Despesa com
Pessoal" não pode ser menor ou igual a zero na coluna
"VALOR".
[EM1016] - O valor do campo "LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I,
II e III, art. 20 da LRF) " do Quadro "Despesa com Pessoal" da
Tabela 1.1 - "Demonstrativo da Despesa com Pessoal" não
pode ser menor ou igual a zero na coluna "VALOR".
[EM2001] - O valor da linha "DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)"
na "Tabela 2.2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida
- União" não pode ser menor que zero, em todas as colunas.
[EM2002] - O valor da linha "DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)"
na "Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida"
não pode ser menor que zero, em todas as colunas.
[EM2003] - O valor da linha "Disponibilidade de Caixa Bruta"
na "Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida"
não pode ser menor que zero, em todas as colunas.
[EM2004] - O valor da linha "(-) Restos a Pagar Processados"
na "Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida"
não pode ser menor que zero, em todas as colunas.

EM2005
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[EM2005] - O valor da linha "(-) Depósitos Restituíveis e
Valores Vinculados" na "Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida
Consolidada Líquida" não pode ser menor que zero, em todas
as colunas.
[EM2006] - O valor da linha "Demais Haveres Financeiros" na
"Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida"
não pode ser menor que zero, em todas as colunas.

Erros de preenchimento necessário:
CÓDIGO
DO ERRO

ANEXOS
ENVOLVIDOS

EN1001

Anexo 1

EN1002

Anexo 1

EN1003

Anexo 1

EN1004

Anexo 1

EN1005

Anexo 1

EN1006

Anexo 1

EN1007

Anexo 1

EN1008

Anexo 1

MENSAGEM
[EN1001] - O campo "Pessoal Ativo" do Quadro "Despesa com
Pessoal" deve ser preenchido em todos os meses de
referência do Anexo 1.
[EN1002] - O campo "(-) Transferências Obrigatórias da União
relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)"
do Quadro "DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal"
deve ser preenchido na coluna "VALOR".
[EN1003] - Os campos "LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III,
art. 20 da LRF) " e "LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II
do §1º do art. 59 da LRF)" do Quadro "Apuração do
Cumprimento do Limite Legal" da Tabela 1.0 - "DTP e
Demonstrativo da Despesa com Pessoal" devem ser
preenchidos na coluna "VALOR".
[EN1004] - O campo "Pessoal Ativo" do Quadro "Despesa com
Pessoal" da Tabela 1.3 - "Demonstrativo da Despesa com
Pessoal - Defensoria Pública" deve ser preenchido em todos
os meses de referência do Anexo 1.
[EN1005] - O campo "Pessoal Ativo" do Quadro "Ministério
Público da União" da Tabela 1.1 - Demonstrativo da Despesa
com Pessoal deve ser preenchido na coluna "TOTAL (ÚLTIMOS
12 MESES) (a)".
[EN1006] - O campo "Pessoal Ativo" do Quadro "Ministério
Público Do Distrito Federal e Territórios" da Tabela 1.1 Demonstrativo da Despesa com Pessoal deve ser preenchido
na coluna "TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)".
[EN1007] - Os campos "LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III,
art. 20 da LRF) " e "LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso
II do §1º do art. 59 da LRF)" do Quadro "Ministério Público da
União" da Tabela 1.1 - "Demonstrativo da Despesa com
Pessoal" devem ser preenchidos na coluna "VALOR".
[EN1008] - Os campos "LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III,
art. 20 da LRF) " e "LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso
II do §1º do art. 59 da LRF)" do Quadro "Ministério Público Do
Distrito Federal e Territórios" da Tabela 1.1 - "Demonstrativo
da Despesa com Pessoal" devem ser preenchidos na coluna
"VALOR".
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[EN1009] - O campo "Pessoal Ativo" do Rótulo "Amapá",
Quadro "Despesa com Pessoal" da Tabela 1.6 - Demonstrativo
da Despesa com Pessoal deve ser preenchido em todos os
meses de referência do Anexo 1.
[EN1010] - O campo "Pessoal Ativo" do Rótulo "Distrito
Federal", Quadro "Despesa com Pessoal" da Tabela 1.6 Demonstrativo da Despesa com Pessoal deve ser preenchido
em todos os meses de referência do Anexo 1.
[EN1011] - O campo "Pessoal Ativo" do Rótulo "Roraima",
Quadro "Despesa com Pessoal" da Tabela 1.6 - Demonstrativo
da Despesa com Pessoal deve ser preenchido em todos os
meses de referência do Anexo 1.
[EN1012] - O campo "Pessoal Ativo" do Rótulo "União",
Quadro "Despesa com Pessoal" da Tabela 1.6 - Demonstrativo
da Despesa com Pessoal deve ser preenchido em todos os
meses de referência do Anexo 1.
[EN1013] - Os campos "LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III,
art. 20 da LRF)" e "LIMITE DE ALERTA (VIII) (0,90 x VI) (inciso II
do § 1º do art. 59 da LRF)" do Rótulo "Amapá", Quadro
"Apuração do Cumprimento do Limite Legal" da Tabela 1.6 "Demonstrativo da Despesa com Pessoal" devem ser
preenchidos na coluna "VALOR".
[EN1014] - Os campos "LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III,
art. 20 da LRF)" e "LIMITE DE ALERTA (VIII) (0,90 x VI) (inciso II
do § 1º do art. 59 da LRF)" do Rótulo "Distrito Federal",
Quadro "Apuração do Cumprimento do Limite Legal" da
Tabela 1.6 - "Demonstrativo da Despesa com Pessoal" devem
ser preenchidos na coluna "VALOR".
[EN1015] - Os campos "LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III,
art. 20 da LRF)" e "LIMITE DE ALERTA (VIII) (0,90 x VI) (inciso II
do § 1º do art. 59 da LRF)" do Rótulo "Roraima", Quadro
"Apuração do Cumprimento do Limite Legal" da Tabela 1.6 "Demonstrativo da Despesa com Pessoal" devem ser
preenchidos na coluna "VALOR".
[EN1016] - Os campos "LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III,
art. 20 da LRF)" e "LIMITE DE ALERTA (VIII) (0,90 x VI) (inciso II
do § 1º do art. 59 da LRF)" do Rótulo "União", Quadro
"Apuração do Cumprimento do Limite Legal" da Tabela 1.6 "Demonstrativo da Despesa com Pessoal" deves ser
preenchidos na coluna "VALOR".
[EN1017] - O campo "RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA
PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)
= (IV - V - VI)" na coluna "VALOR" do Quadro "DTP e Apuração
do Cumprimento do Limite Legal" deve ser preenchido.
[EN1018] - Os campos "LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III,
art. 20 da LRF)" e "LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II
do §1º do art. 59 da LRF)" do Quadro "Apuração do
Cumprimento do Limite Legal" da Tabela 1.0 - "DTP e
Demonstrativo da Despesa com Pessoal" devem ser
preenchidos na coluna "% sobre a RCL Ajustada".

EN1019

Anexo 1

EN1020

Anexo 1

EN1021

Anexo 1

EN1022

Anexo 1

EN1023

Anexo 1

EN1024

Anexo 1

EN1025

Anexo 1

EN1026

Anexo 1

EN2001

Anexo 2

EN2002

Anexo 2

EN2003

Anexo 2

[EN1019] - O campo "Pessoal Ativo" do Quadro "Despesa com
Pessoal" deve ser preenchido na coluna "DESPESAS
LIQUIDADAS" do Anexo 1.
[EN1020] - Os campos "LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III,
art. 20 da LRF)" e "LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso
II do §1º do art. 59 da LRF)" do Quadro "DTP e Apuração do
Cumprimento do Limite Legal" da Tabela 1.1 - "Demonstrativo
da Despesa com Pessoal" devem ser preenchidos na coluna
"VALOR".
[EN1021] - Os campos "LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III,
art. 20 da LRF)" e "LIMITE DE ALERTA (VIII) (0,90 x VI) (inciso II
do § 1º do art. 59 da LRF)" do Rótulo "Amapá", Quadro
"Apuração do Cumprimento do Limite Legal" da Tabela 1.6 "Demonstrativo da Despesa com Pessoal" devem ser
preenchidos na coluna "% SOBRE A RCL".
[EN1022] - Os campos "LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III,
art. 20 da LRF)" e "LIMITE DE ALERTA (VIII) (0,90 x VI) (inciso II
do § 1º do art. 59 da LRF)" do Rótulo "Distrito Federal",
Quadro "Apuração do Cumprimento do Limite Legal" da
Tabela 1.6 - "Demonstrativo da Despesa com Pessoal" devem
ser preenchidos na coluna "% SOBRE A RCL".
[EN1023] - Os campos "LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III,
art. 20 da LRF)" e "LIMITE DE ALERTA (VIII) (0,90 x VI) (inciso II
do § 1º do art. 59 da LRF)" do Rótulo "Roraima", Quadro
"Apuração do Cumprimento do Limite Legal" da Tabela 1.6 "Demonstrativo da Despesa com Pessoal" devem ser
preenchidos na coluna "% SOBRE A RCL".
[EN1024] - Os campos "LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III,
art. 20 da LRF)" e "LIMITE DE ALERTA (VIII) (0,90 x VI) (inciso II
do § 1º do art. 59 da LRF)" do Rótulo "União", Quadro
"Apuração do Cumprimento do Limite Legal" da Tabela 1.6 "Demonstrativo da Despesa com Pessoal" deves ser
preenchidos na coluna "% SOBRE A RCL".
[EN1025] - O campo "(-) Transferências obrigatórias da União
relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)" do
Quadro "DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal"
deve ser preenchido na coluna "VALOR".
[EN1026] - O campo "Vencimentos, Vantagens e Outras
Despesas Variáveis" do Quadro "Despesa com Pessoal" deve
ser preenchido na coluna "<MR>" do Anexo 1.
[EN2001] - O campo "Precatórios Anteriores a 05/05/2000" na
"Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida"
deve ser preenchido em todas as colunas.
[EN2002] - O campo "Precatórios Posteriores a 05/05/2000
(Não incluídos na DC)" na "Tabela 2.0 - Demonstrativo da
Dívida Consolidada Líquida" deve ser preenchido em todas as
colunas.
[EN2003] - O campo "DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL)
(III) = (I-II)", na "Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida
Consolidada Líquida", deve ser preenchido em todas as
colunas.

EN2004

Anexo 2

EN2005

Anexo 2

EN2006

Anexo 2

EN2007

Anexo 2

EN2008

Anexo 2

EN2009

Anexo 2

EN2010

Anexo 2

EN2011

Anexo 2

EN2012

Anexo 2

EN2013

Anexo 2

EN2014

Anexo 2

EN2015

Anexo 2

EN2016

Anexo 2

EN2017

Anexo 2

EN2018

Anexo 2

[EN2004] - O campo "= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE
ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)", na "Tabela 2.0 Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida", deve ser
preenchido em todas as colunas.
[EN2005] - O campo "DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)", na
"Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida",
deve ser preenchido em todas as colunas.
[EN2006] - O campo "DEDUÇÕES (II)", na "Tabela 2.0 Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida", deve ser
preenchido em todas as colunas.
[EN2007] - O campo "Dívida Mobiliária", na "Tabela 2.0 Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida", deve ser
preenchido em todas as colunas.
[EN2008] - O campo "Empréstimos", na "Tabela 2.0 Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida", deve ser
preenchido em todas as colunas.
[EN2009] - O campo "Reestruturação da Dívida de Estados e
Municípios", na "Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida
Consolidada Líquida", deve ser preenchido em todas as
colunas.
[EN2010] - O campo "Financiamentos", na "Tabela 2.0 Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida", deve ser
preenchido em todas as colunas.
[EN2011] - O campo "Parcelamento e Renegociação de
Dívidas", na "Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida
Consolidada Líquida", deve ser preenchido em todas as
colunas.
[EN2012] - O campo "Demais Dívidas Contratuais", na "Tabela
2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida", deve ser
preenchido em todas as colunas.
[EN2013] - O campo "Outras Dívidas", na "Tabela 2.0 Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida", deve ser
preenchido em todas as colunas.
[EN2014] - O campo "LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO
SENADO FEDERAL", na "Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida
Consolidada Líquida", deve ser preenchido em todas as
colunas.
[EN2015] - O campo "Precatórios Posteriores a 05/05/2000
(inclusive) Vencidos e Não Pagos" na "Tabela 2.0 Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida" deve ser
preenchido em todas as colunas.
[EN2016] - O campo "RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)",
na "Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada
Líquida", deve ser preenchido em todas as colunas.
[EN2017] - O campo "RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL", na
"Tabela 2.2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida União", deve ser preenchido em todas as colunas.
[EN2018] - O campo "Disponibilidade de Caixa Bruta" na
"Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida"
deve ser preenchido em todas as colunas.

EN2019

Anexo 2

EN2020

Anexo 2

EN2021

Anexo 3

EN4001

Anexo 4

EN4002

Anexo 4

EN4003

Anexo 4

EN4004

Anexo 4

EN4005

Anexo 4

EN4006

Anexo 4

EN4007

Anexo 4

EN4008

Anexo 4

EN4009

Anexo 4

[EN2019] - O campo "(-) Restos a Pagar Processados" na
"Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida"
deve ser preenchido em todas as colunas.
[EN2020] - O campo "(-) Depósitos Restituíves e Valores
Vinculados" na "Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida
Consolidada Líquida" deve ser preenchido em todas as
colunas.
[EN2021] - O campo "Demais Haveres Financeiros" na "Tabela
2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida" deve ser
preenchido em todas as colunas.
[EN4001] - O campo "Empréstimos", integrante do campo
"Operações de Crédito - Contratual - Interna", no Quadro
"Operações de Crédito", deve ser preenchido em todas as
colunas.
[EN4002] - O campo "Aquisição Financiada de Bens e
Arrendamento Mercantil Financeiro", integrante do campo
"Operações de Crédito - Contratual - Interna", no Quadro
"Operações de Crédito", deve ser preenchido em todas as
colunas.
[EN4003] - O campo "Antecipação de Receita pela Venda a
Termo de Bens e Serviços", integrante do campo "Operações
de Crédito - Contratual - Interna", no Quadro "Operações de
Crédito", deve ser preenchido em todas as colunas.
[EN4004] - O campo "Assunção, Reconhecimento e Confissão
de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)", integrante do campo
"Operações de Crédito - Contratual - Interna", no Quadro
"Operações de Crédito", deve ser preenchido em todas as
colunas.
[EN4005] - O campo "Operações de crédito não sujeitas ao
limite para fins de contratação (I)", integrante do campo
"Operações de Crédito - Contratual - Interna", no Quadro
"Operações de Crédito", deve ser preenchido em todas as
colunas.
[EN4006] - O campo "Empréstimos", integrante do campo
"Operações de Crédito - Contratual - Externa", no Quadro
"Operações de Crédito", deve ser preenchido em todas as
colunas.
[EN4007] - O campo "Aquisição Financiada de Bens e
Arrendamento Mercantil Financeiro", integrante do campo
"Operações de Crédito - Contratual - Externa", no Quadro
"Operações de Crédito", deve ser preenchido em todas as
colunas.
[EN4008] - O campo "Antecipação de Receita pela Venda a
Termo de Bens e Serviços", integrante do campo "Operações
de Crédito - Contratual - Externa", no Quadro "Operações de
Crédito", deve ser preenchido em todas as colunas.
[EN4009] - O campo "Assunção, Reconhecimento e Confissão
de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)", integrante do campo
"Operações de Crédito - Contratual - Externa", no Quadro
"Operações de Crédito", deve ser preenchido em todas as
colunas.

EN4010

Anexo 4

EN4011

Anexo 4

EN5001

Anexo 5

EN5002

Anexo 5

[EN4010] - O campo "Operações de crédito não sujeitas ao
limite para fins de contratação (II)", integrante do campo
"Operações de Crédito - Contratual - Externa", no Quadro
"Operações de Crédito", deve ser preenchido em todas as
colunas.
[EN4011] - O campo " OPERAÇÕES VEDADAS (VII)", no Quadro
"Apuração do Cumprimento dos Limites", deve ser preenchido
em todas as colunas.
[EN5001] - O campo "TOTAL DOS RECURSOS NÃO
VINCULADOS (I)", no Quadro "Disponibilidade de Caixa" do
Anexo 5, deve ser preenchido nas colunas "DISPONIBILIDADE
DE CAIXA BRUTA (a)", "De Exercícios Anteriores (b)", "Do
Exercício (c)", "Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados
de Exercícios Anteriores (d)" e "Demais Obrigações
Financeiras (e)".
[EN5002] - O campo "TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS
(II)", no Quadro "Disponibilidade de Caixa" do Anexo 5, deve
ser preenchido nas colunas "DISPONIBILIDADE DE CAIXA
BRUTA (a)", "De Exercícios Anteriores (b)", "Do Exercício (c)",
"Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios
Anteriores (d)" e "Demais Obrigações Financeiras (e)".

Erros de apuração do percentual:
CÓDIGO
DO ERRO

ANEXOS
ENVOLVIDOS

EP1001

Anexo 1

EP1002

Anexo 1

EP1003

Anexo 1

EP1004

Anexo 1

EP1005

Anexo 1

EP1006

Anexo 1

MENSAGEM
[EP1001] - O percentual da "DTP" sobre a RCL Ajustada no
quadro "DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal"
não corresponde ao valor informado.
[EP1002] - O percentual da DTP sobre a RCL não corresponde
ao valor informado do Quadro "Apuração do Cumprimento do
Limite Legal". (Cobertura Institucional = Amapá).
[EP1003] - O percentual da DTP sobre a RCL não corresponde
ao valor informado do Quadro "Apuração do Cumprimento do
Limite Legal". (Cobertura Institucional = DF).
[EP1004] - O percentual da DTP sobre a RCL não corresponde
ao valor informado do Quadro "Apuração do Cumprimento do
Limite Legal".(Cobertura Institucional = Roraima).
[EP1005] - O percentual da DTP sobre a RCL não corresponde
ao valor informado do Quadro "Apuração do Cumprimento do
Limite Legal". (Cobertura Institucional = União).
[EP1006] - O percentual da "DESPESA TOTAL COM PESSOAL DTP (V) = (IIIa + IIIb)" sobre a RECEITA CORRENTE LIQUIDA RCL (IV) no quadro "DTP e Apuração do Cumprimento do
Limite Legal" não corresponde ao valor informado.

EP1007

Anexo 1

EP1008

Anexo 1

EP1009

Anexo 1

EP1010

Anexo 1

EP1011

Anexo 1

EP1012

Anexo 1

EP1013

Anexo 1

EP2001

Anexo 2

EP2002

Anexo 2

EP2003

Anexo 2

EP2004

Anexo 2

[EP1007] - O campo "Redutor Mínimo de 1/3 do (d) = (1/3* c)"
do primeiro período seguinte não corresponde à 1/3 do
campo "% Excedente (c) = (b - a)" do exercício em que o ente
excedeu o limite, do Quadro Trajetória de Retorno ao Limite
da Despesa com Pessoal do Anexo 01.
[EP1008] - O campo "Redutor Mínimo de 1/3 do (d) = (1/3* c)"
do primeiro período seguinte não corresponde à 1/3 do
campo "% Excedente (c) = (b - a)" do exercício em que o ente
excedeu o limite,do Quadro Trajetória de Retorno ao Limite
da Despesa com Pessoal - Ministério Público da União do
Anexo 01.
[EP1009] - O campo "Redutor Mínimo de 1/3 do (d) = (1/3* c)"
do primeiro período seguinte não corresponde à 1/3 do
campo "% Excedente (c) = (b - a)" do exercício em que o ente
excedeu o limite, do Quadro Trajetória de Retorno ao Limite
da Despesa com Pessoal - Ministério Público Do Distrito
Federal e Territórios do Anexo 01.
[EP1010] - O campo "Redutor Mínimo de 1/3 do (d) = (1/3* c)"
do primeiro período seguinte não corresponde à 1/3 do
campo "% Excedente (c) = (b - a)" do exercício em que o ente
excedeu o limite,do Quadro Trajetória de Retorno ao Limite
da Despesa com Pessoal - Amapá do Anexo 01.
[EP1011] - O campo "Redutor Mínimo de 1/3 do (d) = (1/3* c)"
do primeiro período seguinte não corresponde à 1/3 do
campo "% Excedente (c) = (b - a)" do exercício em que o ente
excedeu o limite,do Quadro Trajetória de Retorno ao Limite
da Despesa com Pessoal - Distrito Federal do Anexo 01.
[EP1012] - O campo "Redutor Mínimo de 1/3 do (d) = (1/3* c)"
do primeiro período seguinte não corresponde à 1/3 do
campo "% Excedente (c) = (b - a)" do exercício em que o ente
excedeu o limite,do Quadro Trajetória de Retorno ao Limite
da Despesa com Pessoal - Roraima do Anexo 01.
[EP1013] - O campo "Redutor Mínimo de 1/3 do (d) = (1/3* c)"
do primeiro período seguinte não corresponde à 1/3 do
campo "% Excedente (c) = (b - a)" do exercício em que o ente
excedeu o limite,do Quadro Trajetória de Retorno ao Limite
da Despesa com Pessoal - União do Anexo 01.
[EP2001] - O valor informado na linha "% da DC sobre a RCL
AJUSTADA (I/VI)" não equivale ao Percentual da DC sobre a
RCL AJUSTADA.
[EP2002] - O valor informado na linha "% da DCL sobre a RCL
AJUSTADA (III/VI)" não equivale ao Percentual da DCL sobre a
RCL AJUSTADA.
[EP2003] - O campo "Limite (e) = (b - d)" do primeiro período
não corresponde à diferença entre o valor informado no
campo "% DCL (b)" e "Redutor mínimo de 25% do Excedente
(d) = (0,25*c)", do Quadro Trajetória de Retorno ao Limite da
Dívida Consolidada Líquida do Anexo 02.
[EP2004] - O campo "Limite (h) = (e)" do segundo período
seguinte deve ser igual ao campo "Limite (e) = (b - d)" do

primeiro período seguinte, do Quadro Trajetória de Retorno
ao Limite da Dívida Consolidada Líquida do Anexo 02.
EP2005

Anexo 2

EP2006

Anexo 2

EP2007

Anexo 2

EP2008

Anexo 2

EP2009

Anexo 2

EP3001

Anexo 3

EP4001

Anexo 4

EP4003

Anexo 4

EP4006

Anexo 4

[EP2005] - O campo "Limite (k) = (a)" do terceiro período
seguinte deve ser igual ao campo "Limite Máximo (a)", do
Quadro Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada
Líquida do Anexo 02.
[EP2006] - O campo "% Excedente (c) = (b - a) não
corresponde à diferença entre o campo "% DCL (b)" e "Limite
Máximo (a)", do Quadro Trajetória de Retorno ao Limite da
Dívida Consolidada Líquida do Anexo 02.
[EP2007] -O campo "Redutor Mínimo de 25% do Excedente
(d) = (0.25* c)" do primeiro período seguinte não corresponde
à 25% do campo "% Excedente (c) = (b - a)" do exercício em
que o ente excedeu o limite, do Quadro Trajetória de Retorno
ao Limite da Dívida Consolidada Líquida do Anexo 02.
[EP2008] - O campo "Redutor Residual (g) = (f - a)" do segundo
período seguinte deve ser igual à diferença entre os campos
"% DCL (f)" e "Limite Máximo (a)", do Quadro "Trajetória de
Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida" do Anexo
02.
[EP2009] - O campo "Redutor Residual (j)= (i - a)" do terceiro
período seguinte deve ser igual à diferença entre os campos
"% DCL (i)" e "Limite Máximo (a)", do Quadro Trajetória de
Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida do Anexo 02.
[EP3001] - O valor informado no campo "% do TOTAL DAS
GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)" não corresponde
ao quociente entre os campos "TOTAL GARANTIAS
CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)" e "= RECEITA CORRENTE
LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE
ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)".
[EP4001] - O valor informado no campo "OPERAÇÕES DE
CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA" da
coluna "% SOBRE A RCL AJUSTADA" não corresponde ao
quociente entre "OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO
DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA" da coluna "VALOR" e "=
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO
DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)".
[EP4003] - O valor informado no campo "OPERAÇÕES
VEDADAS (VII)" da coluna "% SOBRE A RCL AJUSTADA" não
corresponde ao quociente de "OPERAÇÕES VEDADAS (VII)" da
coluna "VALOR" e "= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA
PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) =
(IV - V)".
[EP4006] - O valor informado no campo "TOTAL
CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO
DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)" da coluna "% SOBRE A
RCL AJUSTADA" não corresponde ao quociente de "TOTAL
CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO
DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)" da coluna "VALOR" e "=
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO
DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)".

EP4007

Anexo 4

EP4008

Anexo 4

EP4009

Anexo 4

EP4010

Anexo 4

EP4011

Anexo 4

EP4012

Anexo 4

EP4013

Anexo 4

[EP4007] - O valor informado no campo "LIMITE DE ALERTA
(inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)" da coluna "% SOBRE A
RCL AJUSTADA" não corresponde ao quociente do "LIMITE DE
ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)" da coluna
"VALOR" e "= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA
PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV V)".
[EP4008] - O valor informado no campo "OPERAÇÕES
DEDUZIDAS DO LIMITE (III)" da coluna "% SOBRE A RCL" não
corresponde ao quociente da relação entre "OPERAÇÕES
DEDUZIDAS DO LIMITE (III)" da coluna "VALOR" e "RECEITA
CORRENTE LÍQUIDA - RCL".
[EP4009] - O valor informado no campo
"Amortização/Refinanciamento do Principal de Dívidas" da
coluna "% SOBRE A RCL" não corresponde ao quociente da
relação entre "Amortização/Refinanciamento do Principal de
Dívidas" da coluna "VALOR" e "RECEITA CORRENTE LÍQUIDA RCL".
[EP4010] - O valor informado no campo "Cancelamento de
Títulos Aceitos em Leilões de Trocas" da coluna "% SOBRE A
RCL" não corresponde ao quociente da relação entre
"Cancelamento de Títulos Aceitos em Leilões de Trocas" da
coluna "VALOR" e "RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL".
[EP4011] - O valor informado no campo "Aporte Bacen Lei
11.803/2008" da coluna "% SOBRE A RCL" não corresponde
ao quociente da relação entre "Aporte Bacen Lei
11.803/2008" da coluna "VALOR" e "RECEITA CORRENTE
LÍQUIDA - RCL".
[EP4012] - O valor informado no campo "Concessão de
Garantias" da coluna "% SOBRE A RCL" não corresponde ao
quociente da relação entre "Concessão de Garantias" da
coluna "VALOR" e "RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL".
[EP4013] - O valor informado no campo "TOTAL
CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO
DO LIMITE (IV) = (Ia + II - III)" da coluna "% SOBRE A RCL" não
corresponde ao quociente do "TOTAL CONSIDERADO PARA
FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia +
II - III)" da coluna "VALOR" e "RECEITA CORRENTE LÍQUIDA RCL".

Erros de somatório:
CÓDIGO
DO ERRO

ANEXOS
ENVOLVIDOS

MENSAGEM

ES1001

Anexo 1

ES1002

Anexo 1

ES1003

Anexo 1

ES1004

Anexo 1

ES1005

Anexo 1

ES1006

Anexo 1

ES1007

Anexo 1

[ES1001] - O valor informado no campo "DESPESA TOTAL COM
PESSOAL - DTP" do quadro "Apuração do Cumprimento do
Limite Legal" não corresponde ao somatório dos campos
"DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)" da coluna
"TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)" e "DESPESA LÍQUIDA COM
PESSOAL (III) = (I - II)" da coluna "DESPESAS INSCRITAS EM
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)" do quadro
"Despesa com Pessoal" do Anexo 1.
[ES1002] - O valor informado no campo "DESPESA BRUTA
COM PESSOAL (I)" não corresponde ao somatório dos campos
"Pessoal Ativo", "Outras Despesas de Pessoal decorrentes de
contratos de terceirização ou de contratação de forma
indireta (§ 1º art. 18 da LRF)" e "Despesa com Pessoal não
Executada Orçamentariamente" no Quadro "Despesa com
Pessoal Executada em Consórcios Públicos" do Anexo 1.
[ES1003] - O valor informado no campo "Despesas Não
Computadas (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)" não correspondem
ao somatório dos campos "Indenizações por Demissão e
Incentivos à Demissão Voluntária", "Decorrentes de Decisão
Judicial de Período Anterior ao da Apuração" e "Despesas de
Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração" no
Quadro "Despesa com Pessoal Executada em Consórcios
Públicos" do Anexo 1.
[ES1004] - O valor informado no campo "DESPESA TOTAL COM
PESSOAL - DTP (III) = (I - II)", na coluna "TOTAL (c = a + b)", não
corresponde ao somatório das colunas "LIQUIDADAS (a)" e
"INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)" do
Quadro "Despesa com Pessoal Executada em Consórcio
Públicos" do Anexo 1.
[ES1005] - O valor informado na coluna "TOTAL (c = a + b)"
não corresponde ao somatório das colunas "LIQUIDADAS (a)"
e "INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)"
do Quadro "Despesa com Pessoal" do Anexo 1.
[ES1006] - O valor informado no campo "DESPESA BRUTA
COM PESSOAL (I)" não corresponde ao somatório dos campos
"Pessoal Ativo", "Pessoal Inativo e Pensionistas", "Outras
Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de
Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do
art. 18 da LRF)" e "Despesa com Pessoal não Executada
Orçamentariamente" do quadro "Despesa com Pessoal" do
Anexo 1.
[ES1007] - O valor informado no campo "DESPESAS NÃO
COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)" não corresponde
ao somatório dos campos "Indenizações por Demissão e
Incentivos à Demissão Voluntária", "Decorrentes de Decisão
Judicial de Período Anterior ao da Apuração", "Despesas de
Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração" e
"Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados" do quadro
"Despesa com Pessoal" do Anexo 1.

ES1008

Anexo 1

ES1009

Anexo 1

ES1010

Anexo 1

ES1011

Anexo 1

ES1012

Anexo 1

ES1013

Anexo 1

ES1014

Anexo 1

[ES1008] - O valor informado no campo "DESPESA BRUTA
COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (I)" não corresponde
ao somatório dos campos "Pessoal Ativo", "Outras Despesas
de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de
contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)" e
"Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente" do
Quadro "Despesa com Pessoal" do Anexo 1.
[ES1009] - O valor informado no campo "DESPESAS NÃO
COMPUTADAS (CONTRATO DE RATEIO) (§ 1º do art. 19 da
LRF) (II)" não corresponde ao somatório dos campos
"Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão
Voluntária", "Decorrentes de Decisão Judicial de Período
Anterior ao da Apuração" e "Despesas de Exercícios
Anteriores de Período Anterior ao da Apuração" do Quadro
"Despesa com Pessoal" do Anexo 1.
[ES1010] - O valor informado no campo "DESPESA TOTAL COM
PESSOAL - DTP (V) = (III + IV)" não corresponde ao somatório
dos campos "DESPESA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO)
(III) = (I - II)" e "DESPESA COM PESSOAL (RECURSOS
PRÓPRIOS) (IV)" do Quadro "Despesa com Pessoal" do Anexo
1.
[ES1011] - O valor informado na coluna "TOTAL (c = a + b)"
não corresponde ao somatório das colunas "TOTAL (ÚLTIMOS
12 MESES) (a)" e "INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS (b)" do Quadro "Despesa com Pessoal" do
Anexo 1.
[ES1012] - O valor informado no campo "DESPESA BRUTA
COM PESSOAL (I)" não corresponde ao somatório dos campos
"Pessoal Ativo","Pessoal Inativo e Pensionistas", "Outras
Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de
Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do
art. 18 da LRF)" e "Despesa com Pessoal não Executada
Orçamentariamente " do quadro "Despesas com Pessoal" do
Anexo 1.
[ES1013] - O valor informado no campo "DESPESAS NÃO
COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)" não corresponde
ao somatório dos campos "Indenizações por Demissão e
Incentivos à Demissão Voluntária", "Decorrentes de Decisão
Judicial de Período Anterior ao da Apuração", "Despesas de
Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração" e
"Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados" do quadro
"Despesas com Pessoal" do Anexo 1.
[ES1014] - O valor informado no campo "DESPESA BRUTA
COM PESSOAL (I)" não corresponde ao somatório dos campos
"Pessoal Ativo", "Pessoal Inativo e Pensionistas", "Outras
Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de
Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do
art. 18 da LRF)" e "Despesa com Pessoal não Executada
Orçamentariamente " do Quadro "Despesa com Pessoal" do
Anexo 1.
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Anexo 2

ES2002

Anexo 2

ES2008

Anexo 2

[ES1015] - O valor informado no campo "DESPESAS NÃO
COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)" não corresponde
ao somatório dos campos "Indenizações por Demissão e
Incentivos à Demissão Voluntária", "Decorrentes de Decisão
Judicial de Período Anterior ao da Apuração", "Despesas de
Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração" e
"Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados" do Quadro
"Despesa com Pessoal" do Anexo 1.
[ES1016] - O valor informado no campo "DESPESA BRUTA
COM PESSOAL (I)" não corresponde ao somatório dos campos
"Pessoal Ativo","Pessoal Inativo e Pensionistas", "Outras
Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de
Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do
art. 18 da LRF)" e "Despesa com Pessoal não Executada
Orçamentariamente" do quadro "Despesa com Pessoal" do
Anexo 1.
[ES1017] - O valor informado no campo "DESPESAS NÃO
COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)" não corresponde
ao somatório dos campos "Indenizações por Demissão e
Incentivos à Demissão Voluntária", "Decorrentes de Decisão
Judicial de Período Anterior ao da Apuração", "Despesas de
Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração" e
"Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados" do quadro
"Despesa com Pessoal" do Anexo 1.
[ES1018] - O valor informado no campo "Pessoal Ativo" não
corresponde ao somatório dos campos "Vencimentos,
Vantagens e Outras Despesas Variáveis" e "Obrigações
Patronais", no Quadro "Despesa com Pessoal" do Anexo 1.
[ES1019] -O valor informado no campo " Pessoal Inativo e
Pensionistas" não corresponde ao somatório dos campos "
Aposentadorias, Reserva e Reformas" e “Pensões” no Quadro
"Despesa com Pessoal" do Anexo 1.
[ES1020] - O campo "TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)" não
corresponde ao somatório dos valores informados nos últimos
12 meses no Quadro "Despesa com Pessoal" do Anexo 1.
[ES2001] - O valor informado no campo "DÍVIDA
CONSOLIDADA - DC (I)" não corresponde ao somatório de
"Dívida Mobiliária", "Dívida Contratual", "Precatórios
Posteriores a 05/05/2000 Vencidos e Não Pagos" e "Outras
Dívidas" no Quadro "Demonstrativo da Dívida Consolidada
Líquida" do Anexo 2.
[ES2002] - O valor informado no campo "Dívida Contratual"
não corresponde ao somatório dos campos "Empréstimos",
Reestruturação da Dívida De Estados e Municípios",
"Financiamentos", "Parcelamento e Renegociação de Dívidas"
e "Demais Dívidas Contratuais" no Quadro "Demonstrativo da
Dívida Consolidada Líquida" do Anexo 2.
[ES2008] - O valor informado no campo "DÍVIDA
CONSOLIDADA - DC (I)" não corresponde ao somatório de
"Dívida Mobiliária", "Dívida Contratual", "Precatórios
Posteriores a 05/05/2000 (inclusive)", "Dívida Assumida pela

União (Lei nº 8.727/1993)" e "Outras Dívidas" no Quadro
""Cálculo da Dívida Consolidada Líquida"" do Anexo 2.
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Anexo 2

ES2017

Anexo 2

ES2018

Anexo 2

[ES2009] -O valor informado no campo "Dívida Mobiliária"
não corresponde ao somatório de "Dívida Mobiliária do TN
Interna (em mercado)", "(-) Aplicações em Títulos Públicos",
"Dívida Mobiliária do TN Interna (em carteira BCB)", "Dívida
Securitizada", "Dívida Mobiliária Externa" e "Operações de
Equalização Cambial - Relacionamento TN/BCB (Lei nº
11.803/08)" no Quadro ""Cálculo da Dívida Consolidada
Líquida"" do Anexo 2.
[ES2011] - O valor informado no campo "DEDUÇÕES (II)" não
corresponde ao somatório de "Ativo Disponível" e "Haveres
Financeiros" menos "(-) Restos a Pagar Processados" menos
"(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados" no Quadro
"Cálculo da Dívida Consolidada Líquida" do Anexo 2.
[ES2012] - O valor informado no campo "Ativo Disponível" não
corresponde ao somatório de "Depósitos do TN no BCB",
"Depósitos à Vista" e "Arrecadação a Recolher" no Quadro
""Cálculo da Dívida Consolidada Líquida"" do Anexo 2.
[ES2013] - O valor informado no campo "Haveres Financeiros"
não corresponde ao somatório de "Aplicações Financeiras",
"Renegociação de Dívidas de Entes da Federação" e "Demais
Ativos Financeiros" no Quadro "Cálculo da Dívida Consolidada
Líquida" do Anexo 2.
[ES2014] - O valor informado no campo "Aplicações
Financeiras" não corresponde ao somatório de
"Disponibilidades do FAT", "Aplicações de Fundos Diversos
Junto ao Setor Privado" e "Recursos da Reserva Monetária"
no quadro ""Cálculo da Dívida Consolidada Líquida" do Anexo
2.
[ES2015] - O valor informado no campo "Renegociação de
Dívidas de Entes da Federação" não corresponde ao
somatório de "Dívida Renegociada de Estados e Municípios
(Lei nº 9.496/1997 e MP nº 2.185/2001)", "Créditos da Lei nº
8.727/93", "Dívida Externa Renegociada (Aviso MF nº 30 e
outros)", "Demais Dívidas Renegociadas" e "Ajustes para
Perdas" no quadro ""Cálculo da Dívida Consolidada Líquida"
do Anexo 2.
[ES2016] - O valor informado no campo "Demais Ativos
Financeiros" não corresponde ao somatório de "Haveres
Externos (Garantias)" "Outros Créditos Bancários" e "Ajustes
para Perdas" no quadro ""Cálculo da Dívida Consolidada
Líquida" do Anexo 2.
[ES2017] - O valor informado no campo "Empréstimos" não
corresponde ao somatório dos campos "Internos" e
"Externos" no Quadro "Demonstrativo da Dívida Consolidada
Líquida" do Anexo 2.
[ES2018] - O valor informado no campo "Financiamentos" não
corresponde ao somatório dos campos "Internos" e

"Externos" no Quadro "Demonstrativo da Dívida Consolidada
Líquida" do Anexo 2.
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ES3007

Anexo 3

ES3008

Anexo 3

[ES2019] - O valor informado no campo "Parcelamento e
Renegociação de Dívidas" não corresponde ao somatório dos
campos "De Tributos", "De Contribuições Previdenciárias",
"De Demais Contribuições Sociais", "Do FGTS" e "Com
Instituição Não Financeira" no Quadro "Demonstrativo da
Dívida Consolidada Líquida" do Anexo 2.
[ES2020] - O valor informado no campo "DEDUÇÕES (II)" não
corresponde ao somatório dos campos "Disponibilidade de
Caixa" e "Demais Haveres Financeiros" no Quadro
"Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida" do Anexo 2.
[ES2021] - O valor informado no campo "Outras Dívidas" não
corresponde ao somatório de "Passivos reconhecidos com
insuficiência de créditos / recursos" e "Demais Dívidas" no
Quadro "Cálculo da Dívida Consolidada Líquida" do Anexo 2.
[ES3001] - O valor informado no campo "AOS ESTADOS (I)"
não corresponde ao somatório de "Em Operações de Crédito
Externas" e "Em Operações de Crédito Internas" no Quadro
"Garantias Concedidas" do Anexo 3.
[ES3002] - O valor informado no campo "AOS MUNICÍPIOS (II)"
não corresponde ao somatório de "Em Operações de Crédito
Externas" e "Em Operações de Crédito Internas" no Quadro
"Garantias Concedidas" do Anexo 3.
[ES3003] - O valor informado no campo "ÀS ENTIDADES
CONTROLADAS (III)" não corresponde ao somatório de "Em
Operações de Crédito Externas" e "Em Operações de Crédito
Internas" no Quadro "Garantias Concedidas" do Anexo 3.
[ES3004] - O valor informado no campo "TOTAL GARANTIAS
CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)" não corresponde ao
somatório de "AOS ESTADOS (I)", "AOS MUNICÍPIOS (II)", "ÀS
ENTIDADES CONTROLADAS (III)" e "POR MEIO DE FUNDOS E
PROGRAMAS (IV)" no Quadro "Garantias Concedidas" do
Anexo 3.
[ES3005] - O valor informado no campo "DOS ESTADOS (IX)"
não corresponde ao somatório de "Em Garantia às Operações
de Crédito Externas" e "Em Garantia às Operações de Crédito
Internas" no Quadro "Contragarantias Recebidas" do Anexo 3.
[ES3006] - O valor informado no campo "DOS MUNICÍPIOS
(X)" não corresponde ao somatório de "Em Garantia às
Operações de Crédito Externas" e "Em Garantia às Operações
de Crédito Internas" no Quadro "Contragarantias Recebidas"
do Anexo 3.
[ES3007] - O valor informado no campo "DAS ENTIDADES
CONTROLADAS (XI)" não corresponde ao somatório de "Em
Garantia às Operações de Crédito Externas" e "Em Garantia às
Operações de Crédito Internas" no Quadro "Contragarantias
Recebidas" do Anexo 3.
[ES3008] - O valor informado no campo "TOTAL
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)" não
corresponde ao somatório de "DOS ESTADOS (IX)", "DOS

MUNICÍPIOS (X)", "DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)" e "EM
GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)" no
Quadro "Contragarantias Recebidas" do Anexo 3.
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[ES4002] - O valor informado no campo "TOTAL
CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO
DO LIMITE (VIII)=(IIIa + VII - Ia - IIa)" do quadro "Apuração do
Cumprimento dos Limites" não corresponde ao somatório do
"TOTAL (III)" da coluna "Até o Quadrimestre de Referência (a)"
e das "OPERAÇÕES VEDADAS (VII)", deduzidas as "Operações
de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação" (Ia)
e (IIa).
[ES4003] - Se o valor informado para o campo "OPERAÇÕES
DEDUZIDAS DO LIMITE (III)" for maior que a soma dos campos
"OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)" e "OPERAÇÕES VEDADAS (II)", o
valor informado para o campo "TOTAL CONSIDERADO PARA
FINS DE APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia +
II - III)" deverá ser 0 (zero). Se o valor informado para o
campo "OPERAÇÕES DEDUZIDAS DO LIMITE (III)" for menor ou
igual à soma dos campos "OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)" e
"OPERAÇÕES VEDADAS (II)", o valor informado para o campo
"TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DE APURAÇÃO DO
CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + II - III)" deverá respeitar
a equação descrita.
[ES4004] - O valor informado no campo "TOTAL (III)" não
corresponde ao somatório dos campos "Mobiliária" e
"Contratual" do quadro "Operações de Crédito" do Anexo 4.
[ES4005] - O valor informado no campo "Mobiliária" não
corresponde ao somatório dos campos "Interna" e "Externa"
do Quadro "Operações de Crédito" do Anexo 4.
[ES4006] - O valor informado no campo "Contratual" não
corresponde ao somatório dos campos "Interna" e "Externa"
do Quadro "Operações de Crédito" do Anexo 4.
[ES4007] - O valor informado no campo "Interna" não
corresponde ao somatório dos campos "Empréstimos",
"Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil
Financeiro", "Antecipação de Receita pela Venda a Termo de
Bens e Serviços", "Assunção, Reconhecimento e Confissão de
Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)" e "Operações de crédito não
sujeitas ao limite para fins de contratação" (I) do Quadro
"Operações de Crédito" do Anexo 4.
[ES4010] - O valor informado no campo "Externa" não
corresponde ao somatório dos campos "Empréstimos",
"Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil
Financeiro", "Antecipações de Receitas pela Venda a Termo
de Bens e Serviços", "Assunção, Reconhecimento e Confissão
de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)" e "Operações de crédito não
sujeitas ao limite para fins de contratação (II)" do Quadro
"Operações de Crédito" do Anexo 4.
[ES4015] - O valor informado no campo "TOTAL (III)" não
corresponde ao somatório dos campos "Mobiliária" e
"Contratual" do Quadro "Operações de Crédito" do Anexo 4.
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[ES4016] - O valor informado no campo "Mobiliária" não
corresponde ao somatório dos campos "Interna" e "Externa"
do Quadro "Operações de Crédito" do Anexo 4.
[ES4017] - O valor informado no campo "Contratual" não
corresponde ao somatório dos campos "Interna" e "Externa"
do Quadro "Operações de Crédito" do Anexo 4.
[ES4018] - O valor informado no campo "Interna" não
corresponde ao somatório dos campos "Empréstimos",
"Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil
Financeiro", "Antecipação de Receita pela Venda a Termo de
Bens e Serviços", "Assunção Reconhecimento e Confissão de
Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)" e "Operações de Crédito não
sujeitas ao limite para fins de contratação (I)" do Quadro
"Operações de Crédito" do Anexo 4.
[ES4021] - O valor informado no campo "Externa" não
corresponde ao somatório dos campos "Empréstimos",
"Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil
Financeiro", "Antecipação de Receitas pela Venda a Termo de
Bens e Serviços", "Assunção, Reconhecimento e Confissão de
Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)" e "Operações de Crédito não
sujeitas ao limite para fins de contratação (II)" do Quadro
"Operações de Crédito" do Anexo 4.
[ES4023] - O valor informado no campo "Parcelamentos de
Dívidas" não corresponde ao somatório dos campos
"Tributos", "Contribuições Previdenciárias", "FGTS" e "Demais
Contribuições Sociais" no Quadro "Outras Operações Que
Integram a Dívida Consolidada" do Anexo 4.
[ES4026] - O valor informado no campo "OPERAÇÕES DE
CRÉDITO (I)" não corresponde ao somatório dos campos
"Mobiliária" e "Contratual" do Quadro "Operações de
Crédito" do Anexo 4.
[ES4027] - O valor informado no campo "Mobiliária" não
corresponde ao somatório dos campos "Interna" e "Externa"
do Quadro "Operações de Crédito" do Anexo 4.
[ES4028] - O valor informado no campo "Interna" não
corresponde ao somatório dos campos "Refinanciamento",
"Assunção Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art.
29 § 1º)", "Outras Internas - Orçamentárias" e "Outras
Internas - Extraorçamentárias" do Quadro "Operações de
Crédito" do Anexo 4.
[ES4029] - O valor informado no campo "Outras Internas Extraorçamentárias" não corresponde ao somatório dos
campos "Aporte Bacen Lei nº 11.803/2008" e "Aportes em
Empresas" do Quadro "Operações de Crédito" do Anexo 4.
[ES4030] - O valor informado no campo "Externa" não
corresponde ao somatório dos campos "Refinanciamento",
"Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art.
29, § 1º)" e "Outras Operações Mobiliárias Externas" do
Quadro "Operações de Crédito" do Anexo 4.
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[ES4031] - O valor informado no campo "Contratual" não
corresponde ao somatório dos campos "Interna" e "Externa"
do Quadro "Operações de Crédito" do Anexo 4.
[ES4032] - O valor informado no campo "Interna" não
corresponde ao somatório dos campos "Abertura de Crédito",
"Assunção Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art.
29, § 1º)" e "Outras Operações Contratuais Internas" do
Quadro "Operações de Crédito" do Anexo 4.
[ES4033] - O valor informado no campo "Externa" não
corresponde ao somatório dos campos "Abertura de Crédito Orçamentárias", "Abertura de Crédito - Extraorçamentárias",
"Assunção Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art.
29, § 1º)" e "Outras Operações Contratuais Externas" do
Quadro "Operações de Crédito" do Anexo 4.
[ES4034] - O valor informado no campo "OPERAÇÕES
DEDUZIDAS DO LIMITE (III)" não corresponde ao somatório
dos campos "Amortização/Refinanciamento do Principal de
Dívidas", "Cancelamento de Títulos Aceitos em Leilões de
Trocas", "Aporte Bacen Lei 11.803/2008" e "Concessão de
Garantias" do Quadro "Apuração do Cumprimento dos
Limites" do Anexo 4.
[ES4035] - O valor informado no campo "Parcelamentos de
Dívidas" não corresponde ao somatório dos campos
"Tributos", "Contribuições Previdenciárias", "FGTS" e "Demais
Contribuições Sociais" do Quadro "Outras Operações Que
Integram a Dívida Consolidada" do Anexo 4.
[ES5001] - O valor informado no campo "TOTAL (III) = (I + II)"
não corresponde ao somatório dos campos "TOTAL DOS
RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)" e "TOTAL DOS RECURSOS
VINCULADOS (II)" do Quadro "Disponibilidade de Caixa" do
Anexo 5.
[ES5002] - O valor informado no campo "TOTAL DOS
RECURSOS VINCULADOS (II)" não corresponde ao somatório
dos campos "Receitas de Impostos e de Transferência de
Impostos – Educação", "Transferências do FUNDEB", "Outros
Recursos Vinculados à Educação", "Receitas de Impostos e de
Transferência de Impostos - Saúde", "Outros Recursos
Vinculados à Saúde", "Recursos Vinculados à Assistência
Social", "Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em
Capitalização (Plano Previdenciário)", "Recursos vinculados ao
RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)", "Recursos
Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração", "Recursos de
Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à
Saúde)", "Recursos de Alienação de Bens/Ativos", "Recursos
Extraorçamentários" e "Outros Recursos Vinculados" do
Quadro "Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos
Restos a Pagar" do Anexo 5.
[ES5003] - O valor informado no campo "TOTAL DOS
RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)" não corresponde ao
somatório dos campos "Recursos Não Vinculados de

Impostos" e "Outros Recursos não Vinculados" do Quadro
"Disponibilidade de Caixa" do Anexo 5.
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[ES5004] - O valor informado no campo "TOTAL DOS
RECURSOS VINCULADOS (II)" não corresponde ao somatório
dos campos "Recursos vinculados à Educação", "Recursos
vinculados à Seguridade Social, exceto Previdência",
"Recursos vinculados à Previdência Social (RPPS)", "Recursos
vinculados a Previdência Social (RGPS)", "Recursos de Receitas
Financeiras Vinculadas", "Recursos da Dívida Pública",
"Recursos de Alienação de Bens e Direitos", "Recursos de
Transferências Constitucionais e Legais a Estados, DF,
Municípios, inclusive Fundos", "Recursos vinculados a Fundos,
Órgãos e Programas", "Recursos Extraorçamentários", "Outros
Recursos Vinculados" e "Recursos a Classificar" do Quadro
"Disponibilidade de Caixa" do Anexo 5.
[ES5005] - O valor informado no campo "TOTAL (IV) = (I + II +
III)" não corresponde ao somatório dos campos "TOTAL DOS
RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (I)",
"TOTAL DOS RECURSOS PRÓPRIOS (II)" e "TOTAL DOS
RECURSOS VINCULADOS - Contrato de Rateio (III)" do Quadro
"Controle do Total de Disponibilidade de Caixa" do Anexo 5.
[ES5006] - O valor informado no campo "TOTAL DOS
RECURSOS VINCULADOS - Contrato de Rateio (III)" não
corresponde ao somatório dos campos "Receitas de Impostos
e de Transferência de Impostos – Educação", "Transferências
do FUNDEB", "Outros Recursos Vinculados à Educação",
"Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde", "Outros Recursos Vinculados à Saúde", "Recursos
Vinculados à Assistência Social, "Recursos de Operações de
Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)", "Recursos
de Alienação de Bens/Ativos" e "Outros Recursos Vinculados"
do Quadro "Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos
Restos a Pagar" do Anexo 5.
[ES5007] - O valor informado no campo "TOTAL DOS
RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (I)" não
corresponde ao somatório dos campos "Recursos Ordinários"
e "Outros Recursos não Vinculados" do Quadro
"Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a
Pagar" do Anexo 5.
[ES5008] - O valor informado no campo "TOTAL DOS
RECURSOS PRÓPRIOS (II)" não corresponde ao valor do campo
"Recursos próprios dos consórcios" do Quadro
"Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a
Pagar" do Anexo 5.
[ES5009] - O valor informado no campo "TOTAL DOS
RECURSOS VINCULADOS (II)" não corresponde ao somatório
dos campos "Recursos vinculados ao RPPS", "Recursos de
Operações de Crédito", "Recursos de Alienação de
Bens/Ativos", "Recursos Extraorçamentários Vinculados a
Precatórios", "Recursos Extraorçamentários Vinculados a
Depósitos Judiciais", "Outros Recursos Extraorçamentários" e

"Outros Recursos Vinculados" do Quadro "Demonstrativo da
Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar" do Anexo 5.
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[EV1001] - O campo "RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)",
na coluna "% sobre a RCL" do Quadro "Apuração do
Cumprimento do Limite Legal", não deve receber valor.
[EV1002] - O campo "(-) Transferências Obrigatórias da União
relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)",
na coluna "% sobre a RCL Ajustada" do Quadro "DTP e
Apuração do Cumprimento do Limite Legal", não deve receber
valor.
[EV1003] - O campo "RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA
PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) =
(IV - V - VI)", na coluna "% sobre a RCL Ajustada" do Quadro
"DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal", não deve
receber valor.
[EV1004] - O campo "RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)",
na coluna "% sobre a RCL Ajustada" do Quadro "DTP e
Apuração do Cumprimento do Limite Legal", não deve receber
valor.
[EV1005] - O campo "(-) Transferências obrigatórias da União
relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)", na
coluna "% sobre a RCL Ajustada" do Quadro "DTP e Apuração
do Cumprimento do Limite Legal", não deve receber valor.
[EV4001] -O campo "RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)"
na coluna "% sobre a RCL AJUSTADA" do Quadro "Apuração do
Cumprimento dos Limites", não deve receber valor.
[EV4002] - O campo "OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR
ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA" da coluna "%
SOBRE A RCL" do Quadro "Apuração do Cumprimento dos
Limites", não deve receber valor.
[EV4003] - O campo "OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR
ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA" da coluna
"VALOR" do Quadro "Apuração do Cumprimento dos Limites",
não deve receber valor.
[EV4004] - O campo "Limite Definido por Resolução do Senado
Federal para as Operações de Crédito por Antecipação da
Receita Orçamentária" da coluna de "% SOBRE A RCL" do
Quadro "Apuração do Cumprimento dos Limites", não deve
receber valor.
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[EV4005] - O campo "Limite Definido por Resolução do Senado
Federal para as Operações de Crédito por Antecipação da
Receita Orçamentária" da coluna de "VALOR" do Quadro
"Apuração do Cumprimento dos Limites", não deve receber
valor.
[EV4006] - O campo "(-) Transferências Obrigatórias da União
relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)"
na coluna "% sobre a RCL AJUSTADA" do Quadro "Apuração do
Cumprimento dos Limites", não deve receber valor.
[EV4007] - O campo "= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA
PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV V)" na coluna "% sobre a RCL AJUSTADA" do Quadro
"Apuração do Cumprimento dos Limites", não deve receber
valor.

