Regras de Validação – RREO 2022
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 _ YY 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.

As letras “YY” serão representadas por números e serão responsáveis por
identificar os anexos correspondentes aos erros apresentados, da seguinte
forma:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

01: Anexo 1;
02: Anexo 2;
03: Anexo 3;
04: Anexo 4;
06: Anexo 6;
07: Anexo 7;
08: Anexo 8;
09: Anexo 9;
10: Anexo 10;
11: Anexo 11;
12: Anexo 12;
13: Anexo 13;
14: Anexo 14;
15: Mais de um anexo;

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

C – Conformidade;
D – Diferença;
M – Valor Maior que Zero;
N – Preenchimento Necessário;
P – Apuração Percentual;
S – Somatório;
V – Preenchimento Vedado;

•

W – Condicional.

Como exemplo, podemos descrever o seguinte erro de validação:
•

EV01001

Ao desmembrar o código, podemos entendê-lo da seguinte maneira:
E : aponta para um erro;
V: o campo não deverá receber valores;
01: 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 conformidade:
CÓDIGO
DO ERRO
EC01001

EC01002

EC01003

EC01004

EC01005

ANEXOS
MENSAGEM
ENVOLVIDOS
Anexo 1
[EC01001] - Na coluna "PREVISÃO INICIAL", o valor informado no
campo "RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)" do quadro
"Receitas Orçamentárias" deve ser igual ao valor informado no
campo "RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)" do quadro
"Receitas Intra Orçamentárias".
Anexo 1
[EC01002] - Na coluna "PREVISÃO ATUALIZADA (a)", o valor
informado no campo "RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)" do
quadro "Receitas Orçamentárias" deve ser igual ao valor
informado no campo "RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)" do
quadro "Receitas Intra Orçamentárias".
Anexo 1
[EC01003] - Na coluna "No Bimestre (b)", o valor informado no
campo "RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)" do quadro
"Receitas Orçamentárias" deve ser igual ao valor informado no
campo "RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)" do quadro
"Receitas Intra Orçamentárias".
Anexo 1
[EC01004] - Na coluna "% (b/a)", o valor informado no campo
"RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)" do quadro "Receitas
Orçamentárias" deve ser igual ao valor informado no campo
"RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)" do quadro "Receitas
Intra Orçamentárias".
Anexo 1
[EC01005] - Na coluna "Até o bimestre (c)", o valor informado no
campo "RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)" do quadro
"Receitas Orçamentárias" deve ser igual ao valor informado no
campo "RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)" do quadro
"Receitas Intra Orçamentárias".

EC01006

Anexo 1

EC01007

Anexo 1

EC01008

Anexo 1

EC01009

Anexo 1

EC01010

Anexo 1

EC01011

Anexo 1

EC01012

Anexo 1

EC01013

Anexo 1

EC01014

Anexo 1

EC01015

Anexo 1

[EC01006] - Na coluna "% (c/a)", o valor informado no campo
"RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)" do quadro "Receitas
Orçamentárias" deve ser igual ao valor informado no campo
"RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)" do quadro "Receitas
Intra Orçamentárias".
[EC01007] - Na coluna "SALDO (a-c)", o valor informado no campo
"RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)" do quadro "Receitas
Orçamentárias" deve ser igual ao valor informado no campo
"RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)" do quadro "Receitas
Intra Orçamentárias".
[EC01008] - Na coluna "DOTAÇÃO INICIAL (d)", o valor informado
no campo "DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)" do quadro
"Despesas Orçamentárias" deve ser igual ao valor informado no
campo "DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)" do quadro
"Despesas Intra Orçamentárias".
[EC01009] - Na coluna "DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)", o valor
informado no campo "DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)" do
quadro "Despesas Orçamentárias" deve ser igual ao valor
informado no campo "DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)" do
quadro "Despesas Intra Orçamentárias".
[EC01010] - Na coluna "DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE", o
valor informado no campo "DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)
(IX)" do quadro "Despesas Orçamentárias" deve ser igual ao valor
informado no campo "DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)" do
quadro "Despesas Intra Orçamentárias".
[EC01011] - Na coluna "DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE
(f)", o valor informado no campo "DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)" do quadro "Despesas Orçamentárias" deve
ser igual ao valor informado no campo "DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)" do quadro "Despesas Intra
Orçamentárias".
[EC01012] - Na coluna "SALDO (g) = (e-f)", o valor informado no
campo "DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)" do quadro
"Despesas Orçamentárias" deve ser igual ao valor informado no
campo "DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)" do quadro
"Despesas Intra Orçamentárias".
[EC01013] - Na coluna "DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE", o
valor informado no campo "DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)
(IX)" do quadro "Despesas Orçamentárias" deve ser igual ao valor
informado no campo "DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)" do
quadro "Despesas Intra Orçamentárias".
[EC01014] - Na coluna "DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ BIMESTRE (h)",
o valor informado no campo "DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)
(IX)" do quadro "Despesas Orçamentárias" deve ser igual ao valor
informado no campo "DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)" do
quadro "Despesas Intra Orçamentárias".
[EC01015] - Na coluna "SALDO (i) = (e-h)", o valor informado no
campo "DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)" do quadro
"Despesas Orçamentárias" deve ser igual ao valor informado no
campo "DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)" do quadro
"Despesas Intra Orçamentárias".

EC01016

Anexo 1

EC01017

Anexo 1

EC01018

Anexo 1

EC01019

Anexo 1

EC01020

Anexo 1

EC01021

Anexo 1

EC01022

Anexo 1

EC01023

Anexo 1

EC01024

Anexo 1

EC01025

Anexo 1

[EC01016] - Na coluna "DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)", o
valor informado no campo "DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)
(IX)" do quadro "Despesas Orçamentárias" deve ser igual ao valor
informado no campo "DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)" do
quadro "Despesas Intra Orçamentárias".
[EC01017] - Na coluna "INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS (k)", o valor informado no campo "DESPESAS
(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)" do quadro "Despesas
Orçamentárias" deve ser igual ao valor informado no campo
"DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)" do quadro "Despesas
Intra Orçamentárias".
[EC01018] - Na coluna "DOTAÇÃO INICIAL (d)", o valor informado
no campo "DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)" do quadro
"Despesas Orçamentárias" deve ser igual ao valor informado no
campo "DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)" do quadro
"Despesas Intra Orçamentárias".
[EC01019] - Na coluna "DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)", o valor
informado no campo "DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)" do
quadro "Despesas Orçamentárias" deve ser igual ao valor
informado no campo "DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)" do
quadro "Despesas Intra Orçamentárias".
[EC01020] - Na coluna "DESPESAS EMPENHADAS - No Bimestre", o
valor informado no campo "DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)
(X)" do quadro "Despesas Orçamentárias" deve ser igual ao valor
informado no campo "DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)" do
quadro "Despesas Intra Orçamentárias".
[EC01021] - Na coluna "Até o Bimestre (f)", o valor informado no
campo "DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)" do quadro
"Despesas Orçamentárias" deve ser igual ao valor informado no
campo "DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)" do quadro
"Despesas Intra Orçamentárias".
[EC01022] - Na coluna "SALDO (g) = (e-f)", o valor informado no
campo "DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)" do quadro
"Despesas Orçamentárias" deve ser igual ao valor informado no
campo "DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)" do quadro
"Despesas Intra Orçamentárias".
[EC01023] - Na coluna "DESPESAS LIQUIDADAS - No Bimestre", o
valor informado no campo "DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)
(X)" do quadro "Despesas Orçamentárias" deve ser igual ao valor
informado no campo "DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)" do
quadro "Despesas Intra Orçamentárias".
[EC01024] - Na coluna "Até o Bimestre (h)", o valor informado no
campo "DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)" do quadro
"Despesas Orçamentárias" deve ser igual ao valor informado no
campo "DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)" do quadro
"Despesas Intra Orçamentárias".
[EC01025] - Na coluna "SALDO (i) = (e-h)", o valor informado no
campo "DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)" do quadro
"Despesas Orçamentárias" deve ser igual ao valor informado no
campo "DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)" do quadro
"Despesas Intra Orçamentárias".

EC01026

Anexo 1

EC01027

Anexo 1

EC02001

Anexo 2

EC02002

Anexo 2

EC02003

Anexo 2

EC02004

Anexo 2

EC02005

Anexo 2

EC02006

Anexo 2

EC02007

Anexo 2

EC02008

Anexo 2

[EC01026] - Na coluna "DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)", o
valor informado no campo "DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)
(X)" do quadro "Despesas Orçamentárias" deve ser igual ao valor
informado no campo "DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)" do
quadro "Despesas Intra Orçamentárias".
[EC01027] - Na coluna "INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS (k)", o valor informado no campo "DESPESAS
(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)" do quadro "Despesas
Orçamentárias" deve ser igual ao valor informado no campo
"DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)" do quadro "Despesas
Intra Orçamentárias".
[EC02001] - Na coluna "DOTAÇÃO INICIAL", o valor informado no
campo "DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)" do quadro
"Função/Subfunção" deve ser igual ao valor informado no campo
"DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)" do quadro
"Função/Subfunção - Intra".
[EC02002] - Na coluna "DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)", o valor
informado no campo "DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)" do
quadro "Função/Subfunção" deve ser igual ao valor informado no
campo "DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)" do quadro
"Função/Subfunção - Intra".
[EC02003] - Na coluna "DESPESAS EMPENHADAS - No Bimestre", o
valor informado no campo "DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)
(II)" do quadro "Função/Subfunção" deve ser igual ao valor
informado no campo "DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)" do
quadro "Função/Subfunção - Intra".
[EC02004] - Na coluna "DESPESAS EMPENHADAS - Até o Bimestre
(b)", o valor informado no campo "DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)" do quadro "Função/Subfunção" deve ser
igual ao valor informado no campo "DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)" do quadro "Função/Subfunção - Intra".
[EC02005] - Na coluna "SALDO (c) = (a - b)", o valor informado no
campo "DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)" do quadro
"Função/Subfunção" deve ser igual ao valor informado no campo
"DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)" do quadro
"Função/Subfunção - Intra".
[EC02006] - Na coluna "DESPESAS LIQUIDADAS - No Bimestre", o
valor informado no campo "DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)
(II)" do quadro "Função/Subfunção" deve ser igual ao valor
informado no campo "DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)" do
quadro "Função/Subfunção - Intra".
[EC02007] - Na coluna "DESPESAS LIQUIDADAS - Até o Bimestre
(d)", o valor informado no campo "DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)" do quadro "Função/Subfunção" deve ser
igual ao valor informado no campo "DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)" do quadro "Função/Subfunção - Intra".
[EC02008] - Na coluna "SALDO (e) = (a - d)", o valor informado no
campo "DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)" do quadro
"Função/Subfunção" deve ser igual ao valor informado no campo
"DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)" do quadro
"Função/Subfunção - Intra".

EC02009

Anexo 2

EC03001

Anexo 3

EC04001

Anexo 4

EC04002

Anexo 4

EC04003

Anexo 4

EC04004

Anexo 4

EC07001

Anexo 7

EC07002

Anexo 7

EC07003

Anexo 7

EC07004

Anexo 7

[EC02009] - Na coluna "INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS (f)", o valor informado no campo "DESPESAS
(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)" do quadro "Função/Subfunção"
deve ser igual ao valor informado no campo "DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)" do quadro "Função/Subfunção - Intra".
[EC03001] - A soma dos valores constantes nos campos de
deduções "Contrib. Empregadores e Trab. para Seg. Social",
"Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência", "Contrib. dos
Militares para o Custeio das Pensões" e "Contribuições para
PIS/PASEP" deve ser igual ou inferior ao valor informado no campo
"Contribuições".
[EC04001] - O valor informado no campo "TOTAL DAS RECEITAS
PREVIDENCIÁRIAS DO FCDF (VI)", em todas as colunas, deve
corresponder aos valores informados na linha "Receita de
Contribuições", em todas as colunas, no quadro "RECEITAS
PREVIDENCIÁRIAS DO FCDF".
[EC04002] - O valor informado no campo "TOTAL DAS RECEITAS MILITARES INATIVOS (IV)", em todas as colunas, deve corresponder
aos valores informados na linha "Receitas Vinculadas", em todas as
colunas, no quadro "RECEITAS VINCULADAS AOS MILITARES
INATIVOS DAS FORÇAS ARMADAS".
[EC04003] - O valor informado no campo "TOTAL DAS DESPESAS MILITARES INATIVOS (V)", em todas as colunas, deve corresponder
aos valores informados na linha "Inativos", em todas as colunas, no
quadro "DESPESAS ASSOCIADAS AOS MILITARES INATIVOS DAS
FORÇAS ARMADAS".
[EC04004] - O valor informado no campo "TOTAL DAS RECEITAS DA
ADMINISTRAÇÃO RPPS
(XII)", em todas as colunas, deve
corresponder ao valor informado na linha "Receitas Correntes", em
todas as colunas, no quadro "RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS".
[EC07001] - Na coluna "Em Exercícios Anteriores (a)", o valor
informado no campo "RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)
(II)" do quadro "Poder/Órgão" deve ser igual ao valor informado no
campo "RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)" do
quadro "Poder/Órgão - Intra".
[EC07002] - Na coluna "Em 31 de Dezembro de 2021 (b)", o valor
informado no campo "RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)
(II)" do quadro "Poder/Órgão" deve ser igual ao valor informado no
campo "RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)" do
quadro "Poder/Órgão - Intra".
[EC07003] - Na coluna "Pagos (c)", o valor informado no campo
"RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)" do quadro
"Poder/Órgão" deve ser igual ao valor informado no campo
"RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)" do quadro
"Poder/Órgão - Intra".
[EC07004] - Na coluna "Cancelados (d)", o valor informado no
campo "RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)" do
quadro "Poder/Órgão" deve ser igual ao valor informado no campo
"RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)" do quadro
"Poder/Órgão - Intra".

EC07005

Anexo 7

EC07006

Anexo 7

EC07007

Anexo 7

EC07008

Anexo 7

EC07009

Anexo 7

EC07010

Anexo 7

EC07011

Anexo 7

EC07012

Anexo 7

EC15001

Todos

EC15002

Todos

EC15004

1e2

[EC07005] - Na coluna "Saldo Total e = (a + b) - (c + d)", o valor
informado no campo "RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)
(II)" do quadro "Poder/Órgão" deve ser igual ao valor informado no
campo "RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)" do
quadro "Poder/Órgão - Intra".
[EC07006] - Na coluna "Em Exercícios Anteriores (f)", o valor
informado no campo "RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)
(II)" do quadro "Poder/Órgão" deve ser igual ao valor informado no
campo "RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)" do
quadro "Poder/Órgão - Intra".
[EC07007] - Na coluna "Em 31 de Dezembro de 2021 (g)", o valor
informado no campo "RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)
(II)" do quadro "Poder/Órgão" deve ser igual ao valor informado no
campo "RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)" do
quadro "Poder/Órgão - Intra".
[EC07008] - Na coluna "Liquidados (h)", o valor informado no
campo "RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)" do
quadro "Poder/Órgão" deve ser igual ao valor informado no campo
"RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)" do quadro
"Poder/Órgão - Intra".
[EC07009] - Na coluna "Pagos (i)", o valor informado no campo
"RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)" do quadro
"Poder/Órgão" deve ser igual ao valor informado no campo
"RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)" do quadro
"Poder/Órgão - Intra".
[EC07010] - Na coluna "Cancelados (j)", o valor informado no
campo "RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)" do
quadro "Poder/Órgão" deve ser igual ao valor informado no campo
"RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)" do quadro
"Poder/Órgão - Intra".
[EC07011] - Na coluna "Saldo k = (f + g) - (i + j)", o valor informado
no campo "RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)" do
quadro "Poder/Órgão" deve ser igual ao valor informado no campo
"RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)" do quadro
"Poder/Órgão - Intra".
[EC07012] - Na coluna "Saldo Total L = (e + k)", o valor informado
no campo "RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)" do
quadro "Poder/Órgão" deve ser igual ao valor informado no campo
"RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)" do quadro
"Poder/Órgão - Intra".
[EC15001] - O valor contido no atributo @decimals não deve ser
diferente de 02 (dois).
[EC15002] - O valor contido no atributo @href não corresponde ao
schema do entry point.
[EC15004] - Os valores do campo "DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS)" nas colunas "DOTAÇÃO INICIAL", "DOTAÇÃO
ATUALIZADA", "DESPESAS EMPENHADAS", "DESPESAS
LIQUIDADAS" e "INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS" no quadro "DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS"
do Anexo 1 devem ser iguais aos valores informados nos campos

"DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)" nas respectivas colunas
no Anexo 2.

EC15005

3 e 14

EC15006

1 e 14

EC15009

7 e 14

EC15010

7 e 14

EC15011

6 e 14

EC15012

6 e 14

EC15013

9 e 14

EC15014

9 e 14

EC15015

6 e 14

EC15016

6 e 14

[EC15005] - O valor constante no campo "RECEITA CORRENTE
LÍQUIDA" do Anexo 14 deve ser igual ao valor do campo "RECEITA
CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)" da coluna "TOTAL (ÚLTIMO 12
MESES)" do Anexo 3.
[EC15006] - O valor constante no campo "Receitas Realizadas" no
quadro BALANÇO ORÇAMENTÁRIO do Anexo 14 deve ser igual ao
valor do campo "TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)" da coluna
"RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (c)" do Anexo 1.
[EC15009] - O valor constante no campo "RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS" na coluna "Inscrição" do quadro RESTOS A PAGAR
POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO do Anexo 14 deve ser igual ao
valor do somatório dos campos "RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIOS) (I)" e "RESTOS A PAGAR (INTRAORÇAMENTÁRIOS) (II)" das colunas "Inscritos Em Exercícios
Anteriores (a)" e "Inscritos Em 31 de dezembro de 2021 (b)" do
Anexo 7.
[EC15010] - O valor constante no campo "RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS" na coluna "Inscrição" do quadro RESTOS A PAGAR
POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO do Anexo 14 deve ser igual ao
valor do somatório dos campos "RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIOS) (I)" e "RESTOS A PAGAR (INTRAORÇAMENTÁRIOS) (II)" das colunas "Inscritos Em Exercícios
Anteriores (f)" e "Inscritos Em 31 de dezembro de 2021 (g)" do
Anexo 7.
[EC15011] - O valor constante no campo "Resultado Primário Acima da Linha" no quadro RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL do
Anexo 14 deve ser igual ao valor do campo "RESULTADO PRIMÁRIO
- Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]" do Anexo
6.
[EC15012] - O valor constante no campo "Resultado Nominal Acima da Linha" no quadro RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL do
Anexo 14 deve ser igual ao valor do campo "RESULTADO NOMINAL
- Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)" do Anexo 6.
[EC15013] - Os valores constante nos campos "Receita de
Operação de Crédito Consideradas na Apuração da Regra de Ouro"
e "Despesa de Capital Líquida" do Anexo 14 devem ser iguais aos
valores dos respectivos campos no Anexo 9.
[EC15014] - Os valores constante nos campos "Receita de
Operação de Crédito" e "Despesa de Capital Líquida" do Anexo 14
devem ser iguais aos valores dos respectivos campos no Anexo 9.
[EC15015] - O valor constante no campo "Resultado Primário Acima da Linha" no quadro RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL do
Anexo 14 deve ser igual ao valor do campo "RESULTADO PRIMÁRIO
- Acima da Linha (IX) = (IIIa - (VIIIa +VIIIb + VIIIc)) " do Anexo 6.
[EC15016] - O valor constante no campo "Resultado Nominal Acima da Linha" no quadro RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL do

Anexo 14 deve ser igual ao valor do campo "RESULTADO NOMINAL
- Acima da Linha (XII) = IX + (X - XI)" do Anexo 6.

Erros de diferença:
CÓDIGO
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ANEXOS
ENVOLVIDOS

MENSAGEM

ED01001

Anexo 1

ED01002

Anexo 1

ED01003

Anexo 1

ED01004

Anexo 1

ED01005

Anexo 1

ED01006

Anexo 1

ED01007

Anexo 1

ED01008

Anexo 1

ED02001

Anexo 2

ED02002

Anexo 2

[ED01001] - O valor informado no campo "SALDO (a - c)" não
corresponde ao resultado da diferença entre o campo "PREVISÃO
ATUALIZADA (a)" e "Até o Bimestre (c)" do quadro "Receitas
Orçamentárias".
[ED01002] - O valor informado no campo "SALDO (g) = (e - f)" não
corresponde ao resultado da diferença das colunas "DOTAÇÃO
ATUALIZADA (e)" e "DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)"
do quadro "Despesas Orçamentárias".
[ED01003] - O valor informado no campo "SALDO (i) = (e - h)" não
corresponde ao resultado da diferença entre "DOTAÇÃO
ATUALIZADA (e)" e "DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ BIMESTRE (h)" do
quadro de "Despesas Orçamentárias".
[ED01004] - O valor informado no campo "SALDO (a - c)" não
corresponde ao resultado da diferença de "PREVISÃO ATUALIZADA
(a)" e "Até o Bimestre (c)" no quadro "Receitas IntraOrçamentárias".
[ED01005] - O valor informado no campo "SALDO (g) = (e - f)" não
corresponde ao resultado da diferença das colunas "DOTAÇÃO
ATUALIZADA (e)" e "DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)"
do quadro "Despesas Intra-Orçamentárias".
[ED01006] - O valor informado no campo "SALDO (i) = (e - h)" não
corresponde ao resultado da diferença entre "DOTAÇÃO
ATUALIZADA (e)" e "DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ BIMESTRE (h)" do
quadro de "Despesas Intra-Orçamentárias".
[ED01007] - Os valores informados na coluna "INSCRITAS EM
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)" não corresponde à
diferença entre os valores informados nas colunas "Despesas
Empenhadas Até o Bimestre (f)" e "Despesas Liquidadas Até o
Bimestre (h)" no quadro "Despesas Orçamentárias".
[ED01008] - Os valores informados na coluna "INSCRITAS EM
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)" não corresponde à
diferença entre os valores informados nas colunas "Despesas
Empenhadas Até o Bimestre (f)" e "Despesas Liquidadas Até o
Bimestre (h)" no quadro "Despesas Intra-Orçamentárias".
[ED02001] - O valor informado no quadro "Função/Subfunção" no
campo “SALDO (c) = (a - b)” não corresponde ao resultado da
diferença entre "DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)" e "DESPESAS
EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)".
[ED02002] - O valor informado no quadro "Função/Subfunção" no
campo “SALDO (e) = (a - d)” não corresponde ao resultado da

diferença entre "DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)" e "DESPESAS
LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)".
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[ED02003] - Os valores informados no quadro "Função/Subfunção"
na coluna "INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
(f)" não corresponde à diferença entre os valores informados nas
colunas "DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (b)" e "DESPESAS
LIQUIDADAS Até o Bimestre (d)".
[ED02004] - O valor informado no quadro "Função/Subfunção Intra" no campo “SALDO (c) = (a - b)” não corresponde ao
resultado da diferença entre "DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)" e
"DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)".
[ED02005] - O valor informado no quadro "Função/Subfunção Intra" no campo “SALDO (e) = (a - d)” não corresponde ao
resultado da diferença entre "DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)" e
"DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)".
[ED02006] - Os valores informados no quadro "Função/Subfunção Intra" na coluna "INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS (f)" não corresponde à diferença entre os valores
informados nas colunas "DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre
(b)" e "DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (d)".
[ED03001] - O valor informado no campo "RECEITA CORRENTE
LÍQUIDA (III) = (I - II) não corresponde ao resultado da diferença
entre "RECEITAS CORRENTES (I)" e "DEDUÇÕES (II)".
[ED03002] - O valor informado no campo "RECEITA CORRENTE
LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE
ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)" não corresponde ao resultado da
diferença entre "RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)" e "(-)
Transferências obrigatórias da União relativas às emendas
individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)".
[ED03003] - O valor informado no campo "RECEITA CORRENTE
LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM
PESSOAL (VII) = (V - VI)" não corresponde ao resultado da diferença
entre "RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO
DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)" e "(-)
Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de
bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)".
[ED04001] - Os valores informados na coluna "INSCRITAS EM
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)" não
corresponde à diferença entre os valores informados nas colunas
"DESPESAS EMPENHADAS - Até o Bimestre (d)" e "DESPESAS
LIQUIDADAS - Até o Bimestre (e)" no quadro "Despesas
Previdenciárias - RPPS - Fundo em Capitalização (Plano
Previdenciário)".
[ED04004] - O valor informado no campo "RESULTADO
PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)" da
coluna "DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)" no quadro "Despesas
Previdenciárias - RPPS - Fundo em Capitalização (Plano
Previdenciário)" não corresponde à diferença entre os valores
informados nos campos "TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM
CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)" da coluna "PREVISÃO
ATUALIZADA (a)" do quadro "Receitas Previdenciárias - RPPS -

Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)" e "TOTAL DAS
DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)" da coluna
"DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)" do quadro "Despesas Previdenciárias
- RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)".
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[ED04005] - O valor informado no campo "RESULTADO
PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)" da
coluna "DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)" no quadro
"Despesas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Capitalização (Plano
Previdenciário)" não corresponde à diferença entre os valores
informados nos campos "TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM
CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)" da coluna "RECEITAS REALIZADAS
Até o Bimestre (b)" do quadro "Receitas Previdenciárias - RPPS Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)" e "TOTAL DAS
DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)" da coluna
"DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)" do quadro
"Despesas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Capitalização (Plano
Previdenciário)".
[ED04007] - O valor informado no campo "RESULTADO
PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)" da
coluna "DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)" no quadro
"Despesas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Capitalização (Plano
Previdenciário)" não corresponde à diferença entre os valores
informados nos campos "TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM
CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)" da coluna "RECEITAS REALIZADAS
Até o Bimestre (b)" do quadro "Receitas Previdenciárias - RPPS Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)" e "TOTAL DAS
DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)" da coluna
"DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)" do quadro "Despesas
Previdenciárias - RPPS - Fundo em Capitalização (Plano
Previdenciário)".
[ED04009] - Os valores informados na coluna "INSCRITAS EM
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)" não corresponde à
diferença entre os valores informados nas colunas "DESPESAS
EMPENHADAS Até o Bimestre (d) " e "DESPESAS LIQUIDADAS Até o
Bimestre (e)" no quadro "Despesas Previdenciárias - RPPS - Fundo
em Repartição (Plano Financeiro)".
[ED04012] - O valor informado no campo "RESULTADO
PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)" da
coluna "DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)" no quadro "Despesas
Previdenciárias - RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)"
não corresponde à diferença entre os valores informados nos
campos "TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) =
(VII + VIII)" da coluna "PREVISÃO ATUALIZADA (a)" do quadro
"Receitas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Repartição (Plano
Financeiro)" e "TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO
(X)" da coluna "DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)" do quadro "Despesas
Previdenciárias - RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)".
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[ED04013] - O valor informado no campo "RESULTADO
PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)" da
coluna "DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)" no quadro
"Despesas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Repartição (Plano
Financeiro)" não corresponde à diferença entre os valores
informados nos campos "TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM
REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)" da coluna "RECEITAS REALIZADAS
Até o Bimestre (b) " do quadro "Receitas Previdenciárias - RPPS Fundo em Repartição (Plano Financeiro)" e "TOTAL DAS DESPESAS
DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)" da coluna "DESPESAS
EMPENHADAS Até o Bimestre (d) " do quadro "Despesas
Previdenciárias - RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)".
[ED04015] - O valor informado no campo "RESULTADO
PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)" da
coluna "DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)" no quadro
"Despesas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Repartição (Plano
Financeiro)" não corresponde à diferença entre os valores
informados nos campos "TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM
REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)" da coluna "RECEITAS REALIZADAS
Até o Bimestre (b)" do quadro "Receitas Previdenciárias - RPPS Fundo em Repartição (Plano Financeiro)" e "TOTAL DAS DESPESAS
DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)" da coluna "DESPESAS
LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)" do quadro "Despesas
Previdenciárias - RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)".
[ED04017] - Os valores informados na coluna "INSCRITAS EM
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO" não
corresponde à diferença entre os valores informados nas colunas
"DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre" e "DESPESAS
LIQUIDADAS Até o Bimestre" no quadro "Despesas Previdenciárias
- RPPS CIVIS".
[ED04020] - O valor informado no campo "RESULTADO
PREVIDENCIÁRIO RPPS CIVIS (V) = (III - IV) " da coluna "DOTAÇÃO
ATUALIZADA" no quadro "Despesas Previdenciárias - RPPS CIVIS"
não corresponde à diferença entre os valores informados nos
campos "TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS CIVIS (III) =
(I + II)" da coluna "PREVISÃO ATUALIZADA" do quadro "Receitas
Previdenciárias - RPPS CIVIS" e "TOTAL DAS DESPESAS
PREVIDENCIÁRIAS RPPS CIVIS (IV) " da coluna "DOTAÇÃO
ATUALIZADA" do quadro "Despesas Previdenciárias - RPPS CIVIS".
[ED04021] - O valor informado no campo "RESULTADO
PREVIDENCIÁRIO RPPS CIVIS (V) = (III - IV) " da coluna "DESPESAS
EMPENHADAS Até o Bimestre" no quadro "Despesas
Previdenciárias - RPPS CIVIS" não corresponde à diferença entre os
valores informados nos campos "TOTAL DAS RECEITAS
PREVIDENCIÁRIAS RPPS CIVIS (III) = (I + II)" da coluna "RECEITAS
REALIZADAS Até o Bimestre" do quadro "Receitas Previdenciárias RPPS CIVIS" e "TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS CIVIS
(IV) " da coluna "DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre" do
quadro "Despesas Previdenciárias - RPPS CIVIS".

ED04023

Anexo 4 RPPS

ED04025

Anexo 4 RPPS

ED04028

Anexo 4 RPPS

ED04029

Anexo 4 RPPS

ED04031

Anexo 4 RPPS

ED04033

Anexo 4 RGPS

[ED04023] - O valor informado no campo "RESULTADO
PREVIDENCIÁRIO RPPS CIVIS (V) = (III - IV)" da coluna "DESPESAS
LIQUIDADAS - Até o Bimestre" no quadro "Despesas
Previdenciárias - RPPS CIVIS" não corresponde à diferença entre os
valores informados nos campos "TOTAL DAS RECEITAS
PREVIDENCIÁRIAS RPPS CIVIS (III) = (I + II)" da coluna "RECEITAS
REALIZADAS - Até o Bimestre" do quadro "Receitas Previdenciárias
- RPPS CIVIS" e "TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS
CIVIS (IV) " da coluna "DESPESAS LIQUIDADAS - Até o Bimestre" do
quadro "Despesas Previdenciárias - RPPS CIVIS".
[ED04025] - Os valores informados na coluna "INSCRITAS EM
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO" não
corresponde à diferença entre os valores informados nas colunas
"DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre" e "DESPESAS
LIQUIDADAS Até o Bimestre" no quadro "DESPESAS ASSOCIADAS
ÀS PENSÕES MILITARES".
[ED04028] - O valor informado no campo "RESULTADO
ASSOCIADO ÀS PENSÕES MILITARES (III) = (I – II)" da coluna
"DOTAÇÃO ATUALIZADA" no quadro "DESPESAS ASSOCIADAS ÀS
PENSÕES MILITARES" não corresponde à diferença entre os valores
informados nos campos "TOTAL DAS RECEITAS ASSOCIADAS ÀS
PENSÕES MILITARES - I" da coluna "PREVISÃO ATUALIZADA" do
quadro "RECEITAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES MILITARES" e "TOTAL
DAS DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES MILITARES (II)" da coluna
"DOTAÇÃO ATUALIZADA" do quadro "DESPESAS ASSOCIADAS ÀS
PENSÕES MILITARES".
[ED04029] - O valor informado no campo "RESULTADO
ASSOCIADO ÀS PENSÕES MILITARES (III) = (I – II)" da coluna
"DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre" no quadro "DESPESAS
ASSOCIADAS ÀS PENSÕES MILITARES" não corresponde à diferença
entre os valores informados nos campos "TOTAL DAS RECEITAS
ASSOCIADAS ÀS PENSÕES MILITARES - I" da coluna "RECEITAS
REALIZADAS Até o Bimestre" do quadro "RECEITAS ASSOCIADAS ÀS
PENSÕES MILITARES" e "TOTAL DAS DESPESAS ASSOCIADAS ÀS
PENSÕES MILITARES (II)" da coluna "DESPESAS EMPENHADAS Até o
Bimestre" do quadro "DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES
MILITARES".
[ED04031] - O valor informado no campo "RESULTADO ASSOCIADO
ÀS PENSÕES MILITARES (III) = (I – II)" da coluna "DESPESAS
LIQUIDADAS Até o Bimestre" no quadro "DESPESAS ASSOCIADAS
ÀS PENSÕES MILITARES" não corresponde à diferença entre os
valores informados nos campos "TOTAL DAS RECEITAS
ASSOCIADAS ÀS PENSÕES MILITARES - I" da coluna "RECEITAS
REALIZADAS Até o Bimestre" do quadro "RECEITAS ASSOCIADAS ÀS
PENSÕES MILITARES" e "TOTAL DAS DESPESAS ASSOCIADAS ÀS
PENSÕES MILITARES (II)" da coluna "DESPESAS LIQUIDADAS Até o
Bimestre" do quadro "DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES
MILITARES".
[ED04033] - Os valores informados na coluna "INSCRITAS EM
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO" não
corresponde à diferença entre os valores informados nas colunas

"DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre" e "DESPESAS
LIQUIDADAS Até o Bimestre" no quadro "Despesas" do Anexo 04.3
- RGPS.
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[ED04036] - O valor informado no campo "RESULTADO
PREVIDENCIÁRIO RGPS (VII) = (III - VI)" da coluna "DOTAÇÃO
ATUALIZADA" no quadro "Despesas" do Anexo 04.3 - RGPS não
corresponde à diferença entre os valores informados nos campos
"TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RGPS (III) = (I + II)" da
coluna "PREVISÃO ATUALIZADA" do quadro "Receitas" e "TOTAL
DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RGPS (VI) = (IV + V)" da coluna
"DOTAÇÃO ATUALIZADA" do quadro "Despesas".
[ED04037] - O valor informado no campo "RESULTADO
PREVIDENCIÁRIO RGPS (VII) = (III - VI)" da coluna "DESPESAS
EMPENHADAS Até o Bimestre" no quadro "Despesas" do Anexo
04.3 - RGPS não corresponde à diferença entre os valores
informados nos campos "TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RGPS (III) = (I + II)" da coluna "RECEITAS REALIZADAS Até o
Bimestre" do quadro "Receitas" e "TOTAL DAS DESPESAS
PREVIDENCIÁRIAS - RGPS (VI) = (IV + V)" da coluna "DESPESAS
EMPENHADAS Até o Bimestre" do quadro "Despesas".
[ED04039] - O valor informado no campo "RESULTADO
PREVIDENCIÁRIO RGPS (VII) = (III - VI)" da coluna "DESPESAS
LIQUIDADAS Até o Bimestre" no quadro "Despesas" do Anexo 04.3
- RGPS não corresponde à diferença entre os valores informados
nos campos "TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RGPS (III) =
(I + II)" da coluna "RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre" do
quadro "Receitas" e "TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RGPS (VI) = (IV + V)" da coluna "DESPESAS LIQUIDADAS Até o
Bimestre" do quadro "Despesas".
[ED04054] - O valor informado no campo "RESULTADO TOTAL MILITARES INATIVOS (VI) = (IV - V)" da coluna "DOTAÇÃO
ATUALIZADA" no quadro "DESPESAS ASSOCIADAS AOS MILITARES
INATIVOS DAS FORÇAS ARMADAS" não corresponde à diferença
entre os valores informados nos campos "TOTAL DAS RECEITAS MILITARES (IV)" da coluna "PREVISÃO ATUALIZADA" do quadro
"RECEITAS VINCULADAS AOS MILITARES INATIVOS DAS FORÇAS
ARMADAS" e "TOTAL DAS DESPESAS - MILITARES (V)" da coluna
"DOTAÇÃO ATUALIZADA" do quadro "DESPESAS ASSOCIADAS AOS
MILITARES INATIVOS DAS FORÇAS ARMADAS".
[ED04055] - O valor informado no campo "RESULTADO TOTAL MILITARES INATIVOS (VI) = (IV - V)" da coluna "DESPESAS
EMPENHADAS Até o Bimestre" no quadro "DESPESAS ASSOCIADAS
AOS MILITARES INATIVOS DAS FORÇAS ARMADAS" não
corresponde à diferença entre os valores informados nos campos
"TOTAL DAS RECEITAS MILITARES - (IV)" da coluna "RECEITAS
REALIZADAS Até o Bimestre" do quadro "RECEITAS VINCULADAS
AOS MILITARES INATIVOS DAS FORÇAS ARMADAS" e "TOTAL DAS
DESPESAS MILITARES (V)" da coluna "DESPESAS EMPENHADAS Até
o Bimestre" do quadro "DESPESAS ASSOCIADAS AOS MILITARES
INATIVOS DAS FORÇAS ARMADAS".
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[ED04057] - O valor informado no campo "RESULTADO TOTAL MILITARES INATIVOS (VI) = (IV - V)" da coluna "DESPESAS
LIQUIDADAS Até o Bimestre" no quadro "DESPESAS ASSOCIADAS
AOS MILITARES INATIVOS DAS FORÇAS ARMADAS" não
corresponde à diferença entre os valores informados nos campos
"TOTAL DAS RECEITAS MILITARES - (IV)" da coluna "RECEITAS
REALIZADAS - Até o Bimestre" do quadro "RECEITAS VINCULADAS
AOS MILITARES INATIVOS DAS FORÇAS ARMADAS" e "TOTAL DAS
DESPESAS MILITARES (V)" da coluna "DESPESAS LIQUIDADAS Até o
Bimestre" do quadro "DESPESAS ASSOCIADAS AOS MILITARES
INATIVOS DAS FORÇAS ARMADAS".
[ED04059] - Os valores informados na coluna "INSCRITAS EM
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO" não
corresponde à diferença entre os valores informados nas colunas
"DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre" e "DESPESAS
LIQUIDADAS Até o Bimestre" no quadro "DESPESAS ASSOCIADAS
AOS MILITARES INATIVOS DAS FORÇAS ARMADAS".
[ED04062] - O valor informado no campo "RESULTADO
PREVIDENCIÁRIO - FCDF (VIII) = (VI – VII)" da coluna "DOTAÇÃO
ATUALIZADA" no quadro "DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO FCDF"
não corresponde à diferença entre os valores informados nos
campos "TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS DO FCDF (VI) " da
coluna "PREVISÃO ATUALIZADA" do quadro "RECEITAS
PREVIDENCIÁRIAS DO FCDF" e "TOTAL DAS DESPESAS
PREVIDENCIÁRIAS DO FCDF (VII)" da coluna "DOTAÇÃO
ATUALIZADA" do quadro "DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO FCDF".
[ED04063] - O valor informado no campo "RESULTADO
PREVIDENCIÁRIO - FCDF (VIII) = (VI – VII)" da coluna "DESPESAS
EMPENHADAS Até o Bimestre" no quadro "DESPESAS
PREVIDENCIÁRIAS DO FCDF" não corresponde à diferença entre os
valores informados nos campos "TOTAL DAS RECEITAS
PREVIDENCIÁRIAS DO FCDF (VI) " da coluna "RECEITAS REALIZADAS
Até o Bimestre" do quadro "RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS DO FCDF"
e "TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO FCDF (VII)" da
coluna "DESPESAS EMPENHADAS - Até o Bimestre" do quadro
"DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO FCDF".
[ED04065] - O valor informado no campo "RESULTADO
PREVIDENCIÁRIO - FCDF (VIII) = (VI – VII)" da coluna "DESPESAS
LIQUIDADAS Até o Bimestre" no quadro "DESPESAS
PREVIDENCIÁRIAS DO FCDF" não corresponde à diferença entre os
valores informados nos campos "TOTAL DAS RECEITAS
PREVIDENCIÁRIAS DO FCDF (VI) " da coluna "RECEITAS REALIZADAS
Até o Bimestre" do quadro "RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS DO FCDF"
e "TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO FCDF (VII)" da
coluna "DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre" do quadro
"DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO FCDF".
[ED04067] - Os valores informados na coluna "INSCRITAS EM
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCICIO" não
corresponde à diferença entre os valores informados nas colunas
"DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre" e "DESPESAS

LIQUIDADAS Até o Bimestre" no quadro "DESPESAS
PREVIDENCIÁRIAS DO FCDF".
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[ED04069] - O valor informado no campo "RESULTADO
PREVIDENCIÁRIO RGPS (VII) = (III - VI)" da coluna "DESPESAS
PAGAS Até o Bimestre" no quadro "Despesas" do Anexo 04.3 RGPS não corresponde à diferença entre os valores informados nos
campos "TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RGPS (III) = (I +
II)" da coluna "RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre" do quadro
"Receitas" e "TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RGPS (VI) =
(IV + V)" da coluna "DESPESAS PAGAS Até o Bimestre" do quadro
"Despesas".
[ED04070] - O valor informado no campo "RESULTADO
PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)" da
coluna "DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)" no quadro "Despesas
Previdenciárias - RPPS - Fundo em Capitalização (Plano
Previdenciário)" não corresponde à diferença entre os valores
informados nos campos "TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM
CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)" da coluna "RECEITAS REALIZADAS
Até o Bimestre (b) " do quadro "RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS
- FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)" e "TOTAL
DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)" da coluna
"DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)" do quadro "DESPESAS
PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO
PREVIDENCIÁRIO)".
[ED04071] - O valor informado no campo "RESULTADO
PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)" da
coluna "DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)" no quadro "Despesas
Previdenciárias - RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)"
não corresponde à diferença entre os valores informados nos
campos "TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) =
(VII + VIII)" da coluna "RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)"
do quadro "Receitas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Repartição
(Plano Financeiro)" e "TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM
REPARTIÇÃO (X)" da coluna "DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)"
do quadro "Despesas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Repartição
(Plano Financeiro)".
[ED04072] - O valor informado no campo "RESULTADO DA
ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)" da coluna "DOTAÇÃO
ATUALIZADA (c)" no quadro "Despesas da Administração - RPPS"
não corresponde à diferença entre os valores informados nos
campos "TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)" da
coluna "PREVISÃO ATUALIZADA (a)" do quadro "Receitas da
Administração - RPPS" e "TOTAL DAS DESPESAS DA
ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)" da coluna "DOTAÇÃO
ATUALIZADA (c)" do quadro "Despesas da Administração - RPPS".
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[ED04073] - O valor informado no campo "RESULTADO DA
ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)" da coluna "DESPESAS
EMPENHADAS Até o Bimestre (d)" no quadro "Despesas da
Administração - RPPS" não corresponde à diferença entre os
valores informados nos campos "TOTAL DAS RECEITAS DA
ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)" da coluna "RECEITAS REALIZADAS Até
o Bimestre (b) " do quadro "Receitas da Administração - RPPS" e
"TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII +
XIV)" da coluna "DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) " do
quadro "Despesas da Administração - RPPS".
[ED04074] - O valor informado no campo "RESULTADO DA
ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)" da coluna "DESPESAS
LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)" no quadro "Despesas da
Administração - RPPS" não corresponde à diferença entre os
valores informados nos campos "TOTAL DAS RECEITAS DA
ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)" da coluna "RECEITAS REALIZADAS Até
o Bimestre (b) " do quadro "Receitas da Administração - RPPS" e
"TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII +
XIV)" da coluna "DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) " do
quadro "Despesas da Administração - RPPS".
[ED04075] - O valor informado no campo "RESULTADO DA
ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)" da coluna "DESPESAS
PAGAS Até o Bimestre (f)" no quadro "Despesas da Administração
- RPPS" não corresponde à diferença entre os valores informados
nos campos "TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS
(XII)" da coluna "RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) " do
quadro "Receitas da Administração - RPPS" e "TOTAL DAS
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)" da coluna
"DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) " do quadro "Despesas da
Administração - RPPS".
[ED04076] - Os valores informados na coluna "INSCRITAS EM
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCICIO (g) " não
corresponde à diferença entre os valores informados nas colunas
"DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) " e "DESPESAS
LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) " no quadro "Despesas
Previdenciárias (Benefícios Mantidos pelo Tesouro)".
[ED04077] - O valor informado no campo "RESULTADO DOS
BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)" da
coluna "DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)" no quadro "Despesas
Previdenciárias (Benefícios Mantidos pelo Tesouro)" não
corresponde à diferença entre os valores informados nos campos
"TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)
(XVII)" da coluna "PREVISÃO ATUALIZADA (a)" do quadro "Receitas
Previdenciárias (Benefícios Mantidos pelo Tesouro)" e "TOTAL DAS
DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)" da
coluna "DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)" do quadro "Despesas
Previdenciárias (Benefícios Mantidos pelo Tesouro)".
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[ED04078] - O valor informado no campo "RESULTADO DOS
BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)" da
coluna "DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)" no quadro
"Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos pelo Tesouro)"
não corresponde à diferença entre os valores informados nos
campos "TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO
TESOURO) (XVII)" da coluna "RECEITAS REALIZADAS ATÉ O
BIMESTRE (b)" do quadro "Receitas Previdenciárias (Benefícios
Mantidos pelo Tesouro)" e "TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS
MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)" da coluna "DESPESAS
EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)" do quadro "Despesas
Previdenciárias (Benefícios Mantidos pelo Tesouro)".
[ED04079] - O valor informado no campo "RESULTADO DOS
BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)" da
coluna "DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)" no quadro
"Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos pelo Tesouro)"
não corresponde à diferença entre os valores informados nos
campos "TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO
TESOURO) (XVII)" da coluna "RECEITAS REALIZADAS ATÉ O
BIMESTRE (b)" do quadro "Receitas Previdenciárias (Benefícios
Mantidos pelo Tesouro)" e "TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS
MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)" da coluna "DESPESAS
LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)" do quadro "Despesas
Previdenciárias (Benefícios Mantidos pelo Tesouro)".
[ED04080] - O valor informado no campo "RESULTADO DOS
BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)" da
coluna "DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)" no quadro
"Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos pelo Tesouro)"
não corresponde à diferença entre os valores informados nos
campos "TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO
TESOURO) (XVII)" da coluna "RECEITAS REALIZADAS ATÉ O
BIMESTRE (b)" do quadro "Receitas Previdenciárias (Benefícios
Mantidos pelo Tesouro)" e "TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS
MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)" da coluna "DESPESAS PAGAS
ATÉ O BIMESTRE (f)" do quadro "Despesas Previdenciárias
(Benefícios Mantidos pelo Tesouro)".
[ED04081] - Os valores informados na coluna "INSCRITAS EM
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCICIO (g) " não
corresponde à diferença entre os valores informados nas colunas
"DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) " e "DESPESAS
LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) " no quadro "Despesas com
Inativos e Pensionistas Militares".
[ED04082] - O valor informado no campo "RESULTADO ASSOCIADO
ÀS PENSÕES E OS INATIVOS MILITARES (XXII) = (XX–XXI)" da coluna
"DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)" no quadro "Despesas com Inativos e
Pensionistas Militares" não corresponde à diferença entre os
valores informados nos campos "TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES DOS
MILITARES (XX)" da coluna "PREVISÃO ATUALIZADA (a)" do quadro
"Receitas de Contribuição dos Militares" e "TOTAL DAS DESPESAS
COM INATIVOS E PENSIONISTAS MILITARES (XXI)" da coluna

"DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)" do quadro "Despesas com Inativos e
Pensionistas Militares".
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[ED04083] - O valor informado no campo "RESULTADO ASSOCIADO
ÀS PENSÕES E OS INATIVOS MILITARES (XXII) = (XX–XXI)" da coluna
"DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)" no quadro
"Despesas com Inativos e Pensionistas Militares" não corresponde
à diferença entre os valores informados nos campos "TOTAL DAS
CONTRIBUIÇÕES DOS MILITARES (XX)" da coluna "RECEITAS
REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)" do quadro "Receitas de
Contribuição dos Militares" e "TOTAL DAS DESPESAS COM
INATIVOS E PENSIONISTAS MILITARES (XXI)" da coluna "DESPESAS
EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)" do quadro "Despesas com
Inativos e Pensionistas Militares".
[ED04084] - O valor informado no campo "RESULTADO ASSOCIADO
ÀS PENSÕES E OS INATIVOS MILITARES (XXII) = (XX–XXI)" da coluna
"DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)" no quadro
"Despesas com Inativos e Pensionistas Militares" não corresponde
à diferença entre os valores informados nos campos "TOTAL DAS
CONTRIBUIÇÕES DOS MILITARES (XX)" da coluna "RECEITAS
REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)" do quadro "Receitas de
Contribuição dos Militares" e "TOTAL DAS DESPESAS COM
INATIVOS E PENSIONISTAS MILITARES (XXI)" da coluna "DESPESAS
LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)" do quadro "Despesas com
Inativos e Pensionistas Militares".
[ED04085] - O valor informado no campo "RESULTADO ASSOCIADO
ÀS PENSÕES E OS INATIVOS MILITARES (XXII) = (XX–XXI)" da coluna
"DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)" no quadro "Despesas com
Inativos e Pensionistas Militares" não corresponde à diferença
entre os valores informados nos campos "TOTAL DAS
CONTRIBUIÇÕES DOS MILITARES (XX)" da coluna "RECEITAS
REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)" do quadro "Receitas de
Contribuição dos Militares" e "TOTAL DAS DESPESAS COM
INATIVOS E PENSIONISTAS MILITARES (XXI)" da coluna "DESPESAS
PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)" do quadro "Despesas com Inativos e
Pensionistas Militares".
[ED04086] - O valor informado no campo "RESULTADO TOTAL MILITARES INATIVOS (VI) = (IV - V)" da coluna "DESPESAS PAGAS
Até o Bimestre " no quadro "DESPESAS ASSOCIADAS AOS
MILITARES INATIVOS DAS FORÇAS ARMADAS" não corresponde à
diferença entre os valores informados nos campos "TOTAL DAS
RECEITAS MILITARES - (IV)" da coluna "RECEITAS REALIZADAS - Até
o Bimestre" do quadro "RECEITAS VINCULADAS AOS MILITARES
INATIVOS DAS FORÇAS ARMADAS" e "TOTAL DAS DESPESAS
MILITARES (V)" da coluna "DESPESAS PAGAS Até o Bimestre" do
quadro "DESPESAS ASSOCIADAS AOS MILITARES INATIVOS DAS
FORÇAS ARMADAS".
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[ED04087] - O valor informado no campo "RESULTADO ASSOCIADO
ÀS PENSÕES MILITARES (III) = (I – II)" da coluna "DESPESAS PAGAS
Até o Bimestre" no quadro "DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES
MILITARES" não corresponde à diferença entre os valores
informados nos campos "TOTAL DAS RECEITAS ASSOCIADAS ÀS
PENSÕES MILITARES - I" da coluna "RECEITAS REALIZADAS Até o
Bimestre" do quadro "RECEITAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES
MILITARES" e "TOTAL DAS DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES
MILITARES (II)" da coluna "DESPESAS PAGAS Até o Bimestre" do
quadro "DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES MILITARES".
[ED04088] - O valor informado no campo "RESULTADO
PREVIDENCIÁRIO RPPS CIVIS (V) = (III - IV)" da coluna "DESPESAS
PAGAS Até o Bimestre" no quadro "Despesas Previdenciárias RPPS CIVIS" não corresponde à diferença entre os valores
informados nos campos "TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS
RPPS CIVIS (III) = (I + II)" da coluna "RECEITAS REALIZADAS Até o
Bimestre" do quadro "Receitas Previdenciárias - RPPS CIVIS" e
"TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS CIVIS (IV) " da
coluna "DESPESAS PAGAS Até o Bimestre" do quadro "Despesas
Previdenciárias - RPPS CIVIS".
[ED04089] - O valor informado no campo "RESULTADO
PREVIDENCIÁRIO - FCDF (VIII) = (VI – VII)" da coluna "DESPESAS
PAGAS Até o Bimestre" no quadro "DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO FCDF" não corresponde à diferença entre os valores
informados nos campos "TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS
DO FCDF (VI) " da coluna "RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre"
do quadro "RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS DO FCDF" e "TOTAL DAS
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO FCDF (VII)" da coluna "DESPESAS
PAGAS Até o Bimestre" do quadro "DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO FCDF".
[ED04090] - Os valores informados na coluna "INSCRITAS EM
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCICIO" não
corresponde à diferença entre os valores informados nas colunas
"DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre" e "DESPESAS
LIQUIDADAS Até o Bimestre" no quadro "Despesas Previdenciárias
(Benefícios Mantidos pelo Tesouro)".
[ED04091] - O valor informado no campo "RESULTADO DOS
BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XI) = (IX - X)" da coluna
"DOTAÇÃO ATUALIZADA" no quadro "Despesas Previdenciárias
(Benefícios Mantidos pelo Tesouro)" não corresponde à diferença
entre os valores informados nos campos "TOTAL DAS RECEITAS
(BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (IX)" da coluna
"PREVISÃO ATUALIZADA" do quadro "Receitas Previdenciárias
(Benefícios Mantidos pelo Tesouro)" e "TOTAL DAS DESPESAS
(BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (X)" da coluna "DOTAÇÃO
ATUALIZADA" do quadro "Despesas Previdenciárias (Benefícios
Mantidos pelo Tesouro)".
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[ED04092] - O valor informado no campo "RESULTADO DOS
BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XI) = (IX - X)" da coluna
"DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE" no quadro "Despesas
Previdenciárias (Benefícios Mantidos pelo Tesouro)" não
corresponde à diferença entre os valores informados nos campos
"TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)
(IX)" da coluna "RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE" do
quadro "Receitas Previdenciárias (Benefícios Mantidos pelo
Tesouro)" e "TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO
TESOURO) (X)" da coluna "DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O
BIMESTRE" do quadro "Despesas Previdenciárias (Benefícios
Mantidos pelo Tesouro)".
[ED04093] - O valor informado no campo "RESULTADO DOS
BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XI) = (IX - X)" da coluna
"DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE" no quadro "Despesas
Previdenciárias (Benefícios Mantidos pelo Tesouro)" não
corresponde à diferença entre os valores informados nos campos
"TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)
(IX)" da coluna "RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE" do
quadro "Receitas Previdenciárias (Benefícios Mantidos pelo
Tesouro)" e "TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO
TESOURO) (X)" da coluna "DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O
BIMESTRE" do quadro "Despesas Previdenciárias (Benefícios
Mantidos pelo Tesouro)".
[ED04094] - O valor informado no campo "RESULTADO DOS
BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XI) = (IX - X)" da coluna
"DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE" no quadro "Despesas
Previdenciárias (Benefícios Mantidos pelo Tesouro)" não
corresponde à diferença entre os valores informados nos campos
"TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)
(IX)" da coluna "RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE" do
quadro "Receitas Previdenciárias (Benefícios Mantidos pelo
Tesouro)" e "TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO
TESOURO) (X)" da coluna "DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE" do
quadro "Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos pelo
Tesouro)".
[ED06003] - O valor informado no campo "RESULTADO PRIMÁRIO Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]", no quadro
"Resultado Primário - Acima da Linha", não corresponde à
diferença entre os valores informados nos campos "RECEITA
PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)" (coluna "RECEITAS REALIZADAS
(a)" do quadro de "Cálculo Acima da Linha – Receitas Primárias") e
"DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)" (soma das
colunas "DESPESAS PAGAS (a)", "RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
PAGOS (b)" e "RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS (c)" do
quadro de "Cálculo Acima da Linha – Despesas Primárias").
[ED06008] - O valor informado no campo "RECEITAS PRIMÁRIAS DE
CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)" não corresponde à
diferença entre os valores informados nos campos "RECEITAS DE
CAPITAL (V)", "Operações de Crédito (VI)", "Amortização de
Empréstimos (VII)", "Receitas de Alienação de Investimentos

Temporários (VIII)", "Receitas de Alienação de Investimentos
Permanentes (IX)" e "Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)"
no quadro "Cálculo Acima da Linha – Receitas Primárias".
ED06009

Anexo 6

ED06010

Anexo 6

ED06017

Anexo 6

ED06018

Anexo 6

ED06019

Anexo 6

ED06020

Anexo 6

ED06033

Anexo 6

[ED06009] - O valor informado no campo "DESPESAS PRIMÁRIAS
CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)" não corresponde à diferença entre
os valores informados nos campos "DESPESAS CORRENTES (XIII)" e
"Juros e Encargos da Dívida (XIV)" no quadro "Cálculo Acima da
Linha – Despesas Primárias".
[ED06010] - O valor informado no campo "DESPESAS PRIMÁRIAS
DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)" não corresponde à
diferença entre os valores informados nos campos "DESPESAS DE
CAPITAL (XVI)", "Concessão de Empréstimos e Financiamentos
(XVII)", "Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)",
"Aquisição de Título de Crédito (XIX)" e "Amortização da Dívida
(XX)" no quadro "Cálculo Acima da Linha – Despesas Primárias".
[ED06017] - O valor informado no campo "RECEITAS PRIMÁRIAS
CORRENTES (IV) = (I - II - III)" não corresponde à diferença de
"RECEITAS CORRENTES (I)", "Aplicações Financeiras (II)" e "Outras
Receitas Financeiras (III)" no quadro "Cálculo Acima da Linha Receitas Primárias".
[ED06018] - O valor informado no campo "RESULTADO NOMINAL Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)", no quadro "Resultado
Nominal - Abaixo da Linha", não corresponde à diferença dos
valores de "DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)"
nas colunas "Em 31/Dez/2021 (a)" e "Até o Bimestre 2022 (b)" do
quadro "Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal".
[ED06019] - O valor informado no quadro "Ajuste Metodológico"
no campo "RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha
(XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII +
XXXVIII)" deve ser igual ao somatório dos valores dos campos
"RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)"
do quadro "Resultado Nominal - Abaixo da Linha", "PASSIVOS
RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)", "VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)",
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII) e "OUTROS AJUSTES
(XXXVIII)" deduzidos dos valores dos campos "VARIAÇÃO SALDO
RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)", "RECEITA DE ALIENAÇÃO DE
INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)" e "PAGAMENTO DE
PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)" do quadro "Ajuste
Metodológico".
[ED06020] - O valor informado no campo "Dívida Consolidada
Líquida (XXXI) = (XXVIII - XXIX)" não corresponde ao resultado da
diferença entre "Dívida Consolidada (XXVIII)" e "DEDUÇÕES (XXIX)"
no quadro "Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal".
[ED06033] - O valor informado no quadro "Ajuste Metodológico"
no campo "RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha
(XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII +
XXXVIII)" deve ser igual ao somatório dos valores dos campos
"RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)",
"PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)", "VARIAÇÃO CAMBIAL
(XXXV)", "RESULTADO DO BACEN (XXXVII)" e "OUTROS AJUSTES

(XXXVIII)" deduzidos dos valores dos campos "VARIAÇÃO SALDO
RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)", " Receitas de Alienação de
Investimentos Permanentes (IX)" do quadro "RECEITAS PRIMÁRIAS
- ACIMA DA LINHA" e "PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS
INTEGRANTES DA DC (XXXVI)" .
ED06034

Anexo 6

ED06035

Anexo 6

ED06036

Anexo 6

ED06037

Anexo 6

ED06038

Anexo 6

ED06039

Anexo 6

[ED06034] - O valor informado no campo "RESULTADO PRIMÁRIO
- Acima da Linha (IX) = (IIIa - (VIIIa +VIIIb + VIIIc))", no quadro
"Resultado Primário - Acima da Linha", não corresponde à
diferença entre os valores informados nos campos "RECEITA
PRIMÁRIA TOTAL (III) = (I + II)" (coluna "RECEITAS REALIZADAS (a)"
do quadro de "Receitas Primárias") e "DESPESA PRIMÁRIA TOTAL
(VIII) = (IV + V + VI)" (soma das colunas "DESPESAS PAGAS (a)",
"RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)" e "RESTOS A PAGAR
NÃO PROCESSADOS PAGOS (c)" do quadro "Cálculo Acima da
Linha - Despesas Primárias").
[ED06035] - O valor informado no campo "RESULTADO NOMINAL Abaixo da Linha (XVII) = (XVIa - XVIb)", no quadro "Cálculo do
Resultado Nominal - Abaixo da Linha", não corresponde à
diferença dos valores de "DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XVI) =
(XIII - XIV)" nas colunas "Em 31/Dez/2021 (a)" e "Até o Bimestre
2022 (b)" do quadro "Cálculo Abaixo da Linha - Resultado
Nominal".
[ED06036] - O valor informado no campo "DÍVIDA CONSOLIDADA
LÍQUIDA (XVI) = (XIII - XIV) = (XXVIII - XXIX)" não corresponde ao
resultado da diferença entre "DÍVIDA CONSOLIDADA (XIII)" e
"DEDUÇÕES (XIV)" no quadro " Cálculo Abaixo da Linha – Resultado
Nominal".
[ED06037] - O valor informado no quadro "Ajuste Metodológico"
no campo "RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha
(XXVI) = (XVII - XVIII - XIX + XX + XXI - XXII + XXIII + XXIV + XXV)"
deve ser igual ao somatório dos valores dos campos "RESULTADO
NOMINAL - Abaixo da Linha (XVII) = (XVIa - XVIb)", "PASSIVOS
RECONHECIDOS NA DC (XX)", "VARIAÇÃO CAMBIAL (XXI)",
"RESULTADO DO BACEN (XXIII)", "AJUSTES RELATIVOS AO RPPS
(XXIV)" e "OUTROS AJUSTES (XXV)" deduzidos dos valores dos
campos "VARIAÇÃO SALDO RPP = (XVIII) = (XVa - XVb)", "RECEITA
DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XIX)" e
"PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXII)" do
quadro "RECEITAS PRIMÁRIAS - ACIMA DA LINHA".
[ED06038] - 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" no quadro "Cálculo Abaixo da
Linha – Resultado Nominal".
[ED06039] - O valor informado no campo "Disponibilidade de
Caixa" não corresponde não corresponde à diferença de
"Disponibilidade de Caixa Bruta", "(-) Restos a Pagar Processados
(XV)" e "(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados" no quadro
"Cálculo Abaixo da Linha – Resultado Nominal".

ED07001

Anexo 7

[ED07001] - O valor informado na coluna "Saldo e = (a + b) - (c + d)"
não corresponde à diferença entre o somatório de "Em Exercícios
Anteriores (a)" e "Em 31 de Dezembro de 2021 (b)" e de "Pagos ( c
)" e "Cancelados (d)" no Quadro "Demonstrativo dos Restos a
Pagar por Poder e Órgão - Exceto Intra".
[ED07002] - O valor informado na coluna "Saldo k = (f + g) - (i + j)"
não corresponde à diferença entre o somatório de "Em Exercícios
Anteriores (f)" e "Em 31 de Dezembro de 2021 (g)" e de "Pagos ( i
)" e "Cancelados (j)" no Quadro "Demonstrativo dos Restos a Pagar
por Poder e Órgão - Exceto Intra".
[ED07003] - O valor informado na coluna "Saldo e = (a + b) - (c + d)"
não corresponde à diferença entre o somatório de "Em Exercícios
Anteriores (a)" e "Em 31 de Dezembro de 2021 (b)" e de "Pagos ( c
)" e "Cancelados (d)" no Quadro "Demonstrativo dos Restos a
Pagar por Poder e Órgão - Intra".
[ED07004] - O valor informado na coluna "Saldo k = (f + g) - (i + j)"
não corresponde à diferença entre o somatório de "Em Exercícios
Anteriores (f)" e "Em 31 de Dezembro de 2021 (g)" e de "Pagos ( i
)" e "Cancelados (j)" no Quadro "Demonstrativo dos Restos a Pagar
por Poder e Órgão - Intra".
[ED09001] - O valor informado na coluna "SALDO NÃO REALIZADO
(c) = (a - b)" não corresponde ao resultado da diferença entre
"PREVISÃO ATUALIZADA (a)" e "RECEITAS REALIZADAS (b)" no
quadro "Receitas".

ED07002

Anexo 7

ED07003

Anexo 7

ED07004

Anexo 7

ED09001

Anexo 9

ED09002

Anexo 9

[ED09002] - O valor informado na coluna "SALDO NÃO EXECUTADO
(f)= (d - e)" não corresponde ao resultado da diferença entre
"DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)" e "DESPESAS EMPENHADAS (e)" no
quadro "Despesas".

ED09003

Anexo 9

ED09004

Anexo 9

ED09005

Anexo 9

ED09007

Anexo 9

[ED09003] - O valor informado no quadro "Resultado para
Apuração da Regra de Ouro" na coluna "(d - a)" não corresponde
ao resultado da diferença entre o campo "DESPESA DE CAPITAL
LÍQUIDA (II)” na coluna "DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)" no quadro
"Despesas" e o campo “RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)”
da coluna "PREVISÃO ATUALIZADA (a)” no quadro "Receitas".
[ED09004] - O valor informado no quadro "Resultado para
Apuração da Regra de Ouro" na coluna "(e - b)" não corresponde
ao resultado da diferença entre o campo “DESPESA DE CAPITAL
LÍQUIDA (II)” na coluna "DESPESAS EMPENHADAS (e)" no quadro
"Despesas" e o campo “RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)”
da coluna "RECEITAS REALIZADAS (b)" no quadro "Receitas".
[ED09005] - O valor informado no quadro "Resultado para
Apuração da Regra de Ouro" na coluna "(f - c)" não corresponde ao
resultado da diferença entre o campo “DESPESA DE CAPITAL
LÍQUIDA (II)” na coluna "SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)" no
quadro "Despesas" e o campo “RECEITAS DE OPERAÇÕES DE
CRÉDITO (I)” da coluna "SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)" no
quadro "Receitas".
[ED09007] - Os valores informados no campo "DESPESA DE
CAPITAL LÍQUIDA (II)" não corresponde à diferença entre os
valores informados nos campos "DESPESAS DE CAPITAL", "(-)

Incentivos Fiscais a Contribuinte" e "(-) Incentivos Fiscais a
Contribuinte por Instituições Financeiras" no quadro "Despesas".
ED09008
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ED09009

Anexo 9

ED11001

Anexo 11

ED11002

Anexo 11

ED11003

Anexo 11

ED11004

Anexo 11

ED14001

Anexo 14

ED14002

Anexo 14

ED14003

Anexo 14

[ED09008] - O valor informado no quadro "RESULTADO ANTES DA
RESSALVA CONSTITUCIONAL (III) = (II - I)" não corresponde ao
resultado da diferença entre o campo "DESPESA DE CAPITAL
LÍQUIDA (II)” no quadro "Despesas" e o campo “RECEITAS DE
OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONSIDERADAS NA APURAÇÃO DA
REGRA DE OURO (I)” no quadro "Receitas".
[ED09009] - O valor informado na linha "RECEITAS DE OPERAÇÕES
DE CRÉDITO CONSIDERADAS NA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO
(I)", não corresponde ao resultado da diferença entre os campos
"RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO” e "(-) Variação do saldo
da subconta da Dívida Pública da Conta Única da União” no quadro
"Receitas".
[ED11001] - O valor informado na coluna "SALDO (c) = (a - b)" não
corresponde ao resultado da diferença entre "PREVISÃO
ATUALIZADA (a)" e "RECEITAS REALIZADAS (b)" no quadro
"Receitas".
[ED11002] - O valor informado na coluna "SALDO (h) = (d - e)" não
corresponde ao resultado da diferença entre "DOTAÇÃO
ATUALIZADA (d)" e "DESPESAS EMPENHADAS (e)" no quadro
"Despesas".
[ED11003] - O valor informado na coluna "2021 (j)= (Ib - (IIf + IIg))"
do quadro "Saldo Financeiro a Aplicar" não corresponde ao total
das “RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)” da coluna “RECEITAS
REALIZADAS (b)” do quadro “Receitas” menos o somatório dos
valores da “APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS
(II)” nas colunas “DESPESAS PAGAS (f)” e “PAGAMENTOS DE
RESTOS A PAGAR (g)” no quadro de “Despesas”.
[ED11004] - Os valores informados na coluna "DESPESAS
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS" não
corresponde à diferença entre os valores informados nas colunas
"Despesas Empenhadas " e "Despesas Liquidadas" no quadro
"Despesas".
[ED14001] - O campo "Resultado Previdenciário" não corresponde
à diferença entre os valores informados nos campos "Receitas
Previdenciárias" e "Despesas Previdenciárias" referentes ao Fundo
em Capitalização (Plano Previdenciário) no quadro "Projeção
Atuarial dos Regimes de Previdência" do anexo14.
[ED14002] - O campo "Resultado Previdenciário" não corresponde
à diferença entre os valores informados nos campos "Receitas
Previdenciárias" e "Despesas Previdenciárias" referentes ao Fundo
em Repartição (Plano Financeiro) no quadro "Projeção Atuarial dos
Regimes de Previdência" do anexo14.
[ED14003] - O campo "Resultado Previdenciário" não corresponde
à diferença entre os valores informados nos campos "Receitas
Previdenciárias Realizadas" e "Despesas Previdenciárias
Liquidadas" referentes ao Fundo em Capitalização (Plano
Previdenciário) no quadro "Receitas e Despesas do Regime Próprio
de Previdência dos Servidores" do anexo14.

ED14004
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Anexo 14
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Anexo 14

ED14011

Anexo 14

[ED14004] - O campo "Resultado Previdenciário" não corresponde
à diferença entre os valores informados nos campos "Receitas
Previdenciárias Realizadas" e "Despesas Previdenciárias
Liquidadas" referentes ao Fundo em Repartição (Plano Financeiro)
no quadro "Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência
dos Servidores " do anexo14.
[ED14005] - O campo "Resultado Previdenciário" não corresponde
à diferença entre os valores informados nos campos "Receitas
Previdenciárias" e "Despesas Previdenciárias" referentes ao Fundo
em Capitalização (Plano Previdenciário) no quadro "Projeção
Atuarial dos Regimes de Previdência e do Sistema de Proteção
Social dos Militares" do anexo 14.
[ED14006] - O campo "Resultado Previdenciário" não corresponde
à diferença entre os valores informados nos campos "Receitas
Previdenciárias" e "Despesas Previdenciárias" referentes ao Fundo
em Repartição (Plano Financeiro) no quadro "Projeção Atuarial dos
Regimes de Previdência e do Sistema de Proteção Social dos
Militares" do anexo 14.
[ED14007] - O campo " Resultado Associado às Pensões e aos
Inativos Militares" não corresponde à diferença entre os valores
informados nos campos "Receitas de Contribuições" e "Despesas
com com Pensões e Inativos" no quadro "Projeção Atuarial dos
Regimes de Previdência e do Sistema de Proteção Social dos
Militares" do anexo 14.
[ED14008] - O campo "Resultado Previdenciário" não corresponde
à diferença entre os valores informados nos campos "Receitas
Previdenciárias Realizadas" e "Despesas Previdenciárias
Empenhadas" referentes ao Fundo em Capitalização (Plano
Previdenciário) no quadro "Receitas e Despesas do Regime Próprio
de Previdência dos Servidores" do anexo 14.
[ED14009] - O campo "Resultado Previdenciário" não corresponde
à diferença entre os valores informados nos campos "Receitas
Previdenciárias Realizadas" e "Despesas Previdenciárias
Empenhadas" referentes ao Fundo em Repartição (Plano
Financeiro) no quadro "Receitas e Despesas do Regime Próprio de
Previdência dos Servidores " do anexo 14.
[ED14010] - O campo "Resultado Previdenciário" não corresponde
à diferença entre os valores informados nos campos "Receitas
Previdenciárias Realizadas" e "Despesas Previdenciárias
Liquidadas" referentes ao Fundo em Capitalização (Plano
Previdenciário) no quadro "Receitas e Despesas do Regime Próprio
de Previdência dos Servidores e do Sistema de Proteção Social dos
Militares" do anexo 14.
[ED14011] - O campo "Resultado Previdenciário" não corresponde
à diferença entre os valores informados nos campos "Receitas
Previdenciárias Realizadas" e "Despesas Previdenciárias
Liquidadas" referentes ao Fundo em Repartição (Plano Financeiro)
no quadro "Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência
dos Servidores e do Sistema de Proteção Social dos Militares" do
anexo 14.
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Anexo 14
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Anexo 14

[ED14012] - O campo " Resultado Associado às Pensões e aos
Inativos Militares" não corresponde à diferença entre os valores
informados nos campos "Receitas Realizadas" e "Despesas
Liquidadas" no quadro "Receitas e Despesas do Regime Próprio
de Previdência dos Servidores e do Sistema de Proteção Social dos
Militares" do anexo 14.
[ED14013] - O campo "Resultado Previdenciário" não corresponde
à diferença entre os valores informados nos campos "Receitas
Previdenciárias Realizadas" e "Despesas Previdenciárias
Empenhadas" referentes ao Fundo em Capitalização (Plano
Previdenciário) no quadro "Receitas e Despesas do Regime Próprio
de Previdência dos Servidores e do Sistema de Proteção Social dos
Militares" do anexo 14.
[ED14014] - O campo "Resultado Previdenciário" não corresponde
à diferença entre os valores informados nos campos "Receitas
Previdenciárias Realizadas" e "Despesas Previdenciárias
Empenhadas" referentes ao Fundo em Repartição (Plano
Financeiro) no quadro "Receitas e Despesas do Regime Próprio de
Previdência dos Servidores e do Sistema de Proteção Social dos
Militares" do anexo 14.
[ED14015] - O campo " Resultado Associado às Pensões e aos
Inativos Militares" não corresponde à diferença entre os valores
informados nos campos "Receitas Realizadas" e "Despesas
Empenhadas" no quadro "Receitas e Despesas do Regime Próprio
de Previdência dos Servidores e do Sistema de Proteção Social dos
Militares" do anexo 14.

Erros de valor maior que zero:
CÓDIGO
DO ERRO

ANEXOS
ENVOLVIDOS

EM01001

Anexo 1

EM01002

Anexo 1

EM02001

Anexo 2

MENSAGEM
[EM01001] - Os valores na linha "RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)" não podem ser menores ou iguais a zero nas
colunas de "PREVISÃO INICIAL", "PREVISÃO ATUALIZADA (a)",
"RECEITAS REALIZADAS - No Bimestre (b)" e "RECEITAS
REALIZADAS - Até o Bimestre (c)" no quadro "Receitas
Orçamentárias".
[EM01002] – Os valores na linha "DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)" não podem ser menores ou iguais a zero
nas colunas "DOTAÇÃO INICIAL (d)", "DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)",
"DESPESAS EMPENHADAS - Até o Bimestre (f)", "DESPESAS
LIQUIDADAS - Até o Bimestre (h)" e "DESPESAS PAGAS ATÉ O
BIMESTRE (j)" do quadro "Despesas Orçamentárias".
[EM02001] - Os valores na linha "TOTAL (III) = (I + II)" não podem
ser menores ou iguais a zero nas colunas "DOTAÇÃO INICIAL",
"DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)", "DESPESAS EMPENHADAS - Até o
Bimestre (b)" e "DESPESAS LIQUIDADAS - Até o Bimestre (d)" no
quadro de "Função/Subfunção".
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Anexo 6

EM06006

Anexo 6

[EM06001] - O valor na linha "DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)" não
pode ser menor que zero nas colunas "Em 31/12/2021 (a)" e "Até
o Bimestre 2022 (b)" no quadro "Cálculo Abaixo da Linha Resultado Nominal".
[EM06002] - O valor na linha "DÍVIDA CONSOLIDADA (XIII)" não
pode ser menor que zero nas colunas "Em 31/12/2021 (a)" e "Até
o Bimestre 2022 (b)" no quadro "Cálculo Abaixo da Linha Resultado Nominal".
[EM06003] - O valor na linha "Disponibilidade de Caixa Bruta" não
pode ser menor que zero nas colunas "Em 31/12/2021 (a)" e "Até
o Bimestre 2022 (b)" no quadro "Cálculo Abaixo da Linha Resultado Nominal".
[EM06004] - O valor na linha "(-) Restos a Pagar Processados" não
pode ser menor que zero nas colunas "Em 31/12/2021 (a)" e "Até
o Bimestre 2022 (b)" no quadro "Cálculo Abaixo da Linha Resultado Nominal".
[EM06005] - O valor na linha "(-) Depósitos Restituíveis e Valores
Vinculados" não pode ser menor que zero nas colunas "Em
31/12/2021 (a)" e "Até o Bimestre 2022 (b)" no quadro "Cálculo
Abaixo da Linha - Resultado Nominal".
[EM06006] - O valor na linha " Demais Haveres Financeiros" não
pode ser menor que zero nas colunas "Em 31/12/2021 (a)" e "Até
o Bimestre 2022 (b)" no quadro "Cálculo Abaixo da Linha Resultado Nominal".

Erros de preenchimento necessário:
CÓDIGO
DO ERRO

ANEXOS
ENVOLVIDOS

MENSAGEM

EN01001

Anexo 1

[EN01001] - O campo "OPERAÇÕES DE CRÉDITO", na coluna
"Receita Realizada Até o Bimestre (c)" do quadro "Receitas
Orçamentárias", deve receber valor.

EN01002

Anexo 1

EN01003

Anexo 1

[EN01002] - O campo "DESPESAS DE CAPITAL", nas colunas
"Dotação Atualizada (e)" e "Despesas Pagas Até o Bimestre (j)", do
quadro "Despesas Orçamentárias", deve receber valor.
[EN01003] - O campo "RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)" deve receber valor nas colunas de
"PREVISÃO INICIAL", "PREVISÃO ATUALIZADA (a)", "RECEITAS
REALIZADAS - No Bimestre (b)" e "RECEITAS REALIZADAS - Até o
Bimestre (c)" do quadro "Receitas Orçamentárias".

EN01004

Anexo 1

EN01005

Anexo 1

[EN01004] - O campo "DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)" deve receber valor em todas as colunas a
exceção de "INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
(k)" no quadro "Despesas Orçamentárias".
[EN01005] - Os campos "RECEITAS CORRENTES" devem ser
preenchidos nas colunas de "RECEITAS REALIZADAS - Até o
Bimestre (c)" nos quadros de "Receitas Orçamentárias" e "Receitas
Intra-orçamentárias".

EN01006

Anexo 1

EN02001

Anexo 2

EN03001

Anexo 3

[EN01006] - Os campos "DESPESAS CORRENTES" devem ser
preenchidos nas colunas de "DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O
BIMESTRE (f)" nos quadros de "Despesas Orçamentárias" e
"Despesas Intra-orçamentárias".
[EN02001] - O campo "TOTAL (III) = (I + II)" deve receber valor em
todas as colunas a exceção de "INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
NÃO PROCESSADOS (f)" no quadro "Função/Subfunção", que só
receberá valor no último bimestre.
[EN03001] - O campo "RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)",
na coluna "TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)" deve receber valor.

EN03002

Anexo 3

[EN03002] - O campo "( - ) Transferências obrigatórias da União
relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)", na
coluna "TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)" deve receber valor maior ou
igual a zero.
[EN03003] - O campo "RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA
PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)",
na coluna "TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)" deve receber valor maior
ou igual a zero.
[EN03004] - O campo "( - ) Transferências obrigatórias da União
relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)", na
coluna "TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)" deve receber valor maior ou
igual a zero.
[EN03005] - O campo "RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA
PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V VI)", na coluna "TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)" deve receber valor
maior ou igual a zero.

EN03003

Anexo 3

EN03004

Anexo 3

EN03005

Anexo 3

EN06001

Anexo 6

[EN06001] - O campo "Disponibilidade de Caixa Bruta", nas colunas
"Em 31/12/2021 (a)" e "Até o Bimestre 2022 (b)", no quadro
"Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal" deve receber valor.

EN06002

Anexo 6

[EN06002] - O campo "(-) Restos a Pagar Processados", nas colunas
"Em 31/12/2021 (a)" e "Até o Bimestre 2022 (b)", no quadro
"Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal" deve receber valor.

EN06003

Anexo 6

EN06004

Anexo 6

[EN06003] - O campo "(-) Depósitos Restituíves e Valores
Vinculados", nas colunas "Em 31/12/2021 (a)" e "Até o Bimestre
2022 (b)", no quadro "Cálculo Abaixo da Linha - Resultado
Nominal" deve receber valor.
[EN06004] - O campo "Demais Haveres Financeiros", nas colunas
"Em 31/12/2021 (a)" e "Até o Bimestre 2022 (b)", no quadro
"Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal" deve receber valor.

Erros de apuração percentual:
CÓDIGO
DO ERRO
EP01001

ANEXOS
ENVOLVIDOS
Anexo 1

MENSAGEM
[EP01001] - O valor informado na coluna "% (b/a)" não
corresponde ao quociente dos campos "No Bimestre (b)" e
"Previsão Atualizada(a)" do quadro "Receitas Orçamentárias". Vide
"Instruções e Guias de Preenchimento" do RREO, na aba
"Publicações" do site do Siconfi.

EP01002

Anexo 1

EP01003

Anexo 1

EP01004

Anexo 1

EP02001

Anexo 2

EP02002

Anexo 2

EP02003

Anexo 2

EP02004

Anexo 2

EP13001

Anexo 13

[EP01002] - O valor informado na coluna "% (c/a)" não
corresponde ao quociente dos campos "Até o Bimestre (c ) " e
"Previsão Atualizada (a)" do quadro "Receitas Orçamentárias".
Vide "Instruções e Guias de Preenchimento" do RREO, na aba
"Publicações" do site do Siconfi.
[EP01003] - O valor informado na coluna "% (b/a)" não
corresponde ao quociente dos campos "No Bimestre (b)" e
"Previsão Atualizada (a)" do quadro "Receitas Intra Orçamentárias". Vide "Instruções e Guias de Preenchimento" do
RREO, na aba "Publicações" do site do Siconfi.
[EP01004] - O valor informado na coluna "% (c/a)" não
corresponde ao quociente dos campos "Até o Bimestre (c ) " e
"Previsão Atualizada (a)" do quadro "Receitas Intra Orçamentárias". Vide "Instruções e Guias de Preenchimento" do
RREO, na aba "Publicações" do site do Siconfi.
[EP02001] - O valor informado na coluna "% (b/total b)" não
corresponde ao quociente dos campos "DESPESAS EMPENHADAS
ATÉ O BIMESTRE (b)" e seu respectivo valor total no quadro
"Função/Subfunção". Vide "Instruções e Guias de Preenchimento"
do RREO, na aba "Publicações" do site do Siconfi.
[EP02002] - O valor informado na coluna "% (d/Total d)" não
corresponde ao quociente dos campos "DESPESAS LIQUIDADAS
ATÉ O BIMESTRE (d)" e seu respectivo valor total no quadro
"Função/Subfunção". Vide "Instruções e Guias de Preenchimento"
do RREO, na aba "Publicações" do site do Siconfi.
[EP02003] - O valor informado na coluna "% (b/III b)" não
corresponde ao quociente dos campos da coluna "DESPESAS
EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)" no quadro "Função/Subfunção
- Intra" e o campo "TOTAL (III) = (I + II)" no quadro
"Função/Subfunção".
[EP02004] - O valor informado na coluna "% (d/III d)" não
corresponde ao quociente dos campos da coluna "DESPESAS
LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)" no quadro "Função/Subfunção Intra" e o campo "TOTAL (III) = (I + II)" no quadro
"Função/Subfunção".
[EP13001] - O valor informado no campo "TOTAL DAS DESPESAS
CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V = I/IV)" não
corresponde ao quociente entre "TOTAL DAS DESPESAS
CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I)" e "RECEITA CORRENTE
LÍQUIDA (RCL) (IV)" do quadro "Total das Despesas de PPP".

Erros de somatório:
CÓDIGO
DO ERRO

ANEXOS
ENVOLVIDOS

MENSAGEM

ES01001

Anexo 1

[ES01001] - O valor informado no campo "RECEITAS (EXCETO
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)" não corresponde ao somatório de
"Receitas Correntes" e "Receitas de Capital" do quadro "Receitas
Orçamentárias". Regra válida para todas as colunas, exceto nas de
percentual e de saldo, que seguem a regra especificada no anexo.

ES01002

Anexo 1

ES01003

Anexo 1

ES01004

Anexo 1

ES01005

Anexo 1

ES01006

Anexo 1

ES01009

Anexo 1

ES01010

Anexo 1

[ES01002] - O valor informado no campo "Receitas Correntes" não
corresponde ao somatório de suas contas analíticas do quadro
"Receitas Orçamentárias". O campo "Receitas Correntes" deve ser
igual à soma de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria;
Contribuições; Receita Patrimonial; Receita Agropecuária; Receita
Industrial; Receita de Serviços; Transferências Correntes e Outras
Receitas Correntes do quadro “Receitas Orçamentárias”. Regra
válida para todas as colunas, exceto nas de percentual e de saldo,
que seguem a regra especificada no anexo.
[ES01003] - O valor informado no campo "Receitas Correntes" não
corresponde ao somatório de suas contas analíticas do quadro
"Receitas Orçamentárias". O campo "Receitas Correntes" deve ser
igual à soma de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria;
Contribuições; Patrimonial; Agropecuária; Industrial; de Serviços;
Transferências Correntes; Outras Receitas Correntes e Receitas
Correntes a Classificar do quadro “Receitas Orçamentárias”. Regra
válida para todas as colunas, exceto nas de percentual e de saldo,
que seguem a regra especificada no anexo.
[ES01004] - O valor informado no campo "Impostos, Taxas e
Contribuições de Melhoria" não corresponde ao somatório de suas
contas analíticas do quadro "Receitas Orçamentárias". O campo
"Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria" deve ser igual à
soma das contas detalhadas abaixo dele. Regra válida para todas
as colunas, exceto nas de percentual e de saldo, que seguem a
regra especificada no anexo.
[ES01005] - O valor informado no campo "Contribuições" não
corresponde ao somatório de suas contas analíticas do quadro
"Receitas Orçamentárias". O campo "Contribuições" deve ser igual
à soma das contas detalhadas abaixo dele. Regra válida para todas
as colunas, exceto nas de percentual e de saldo, que seguem a
regra especificada no anexo.
[ES01006] - O valor informado no campo "Receita Patrimonial" não
corresponde ao somatório de suas contas analíticas do quadro
"Receitas Orçamentárias". O campo "Receita Patrimonial" deve ser
igual à soma das contas detalhadas abaixo dele. Regra válida para
todas as colunas, exceto nas de percentual e de saldo, que seguem
a regra especificada no anexo.
[ES01009] - O valor informado no campo "Transferências
Correntes" não corresponde ao somatório de suas contas analíticas
do quadro "Receitas Orçamentárias". O campo "Transferências
Correntes" deve ser igual à soma das contas detalhadas abaixo
dele. Regra válida para todas as colunas, exceto nas de percentual
e de saldo, que seguem a regra especificada no anexo.
[ES01010] -O valor informado no campo "Outras Receitas
Correntes" não corresponde ao somatório de suas contas analíticas
do quadro "Receitas Orçamentárias". O campo "Outras Receitas
Correntes" deve ser igual à soma das contas detalhadas abaixo
dele. Regra válida para todas as colunas, exceto nas de percentual
e de saldo, que seguem a regra especificada no anexo.

ES01011

Anexo 1

ES01012

Anexo 1

ES01013

Anexo 1

ES01014

Anexo 1

ES01015

Anexo 1

ES01016

Anexo 1

ES01017

Anexo 1

ES01018

Anexo 1

ES01019

Anexo 1

[ES01011] - O valor informado no campo "Receitas de Capital" não
corresponde ao somatório de suas contas analíticas do quadro
"Receitas Orçamentárias". O campo "Receitas de Capital" deve ser
igual à soma de Receitas de Operação de Crédito, Alienação de
Bens, Amortizações de Empréstimos, Transferências de Capital e
Outras Receitas de Capital do quadro “Receitas Orçamentárias”.
Regra válida para todas as colunas, exceto nas de percentual e de
saldo, que seguem a regra especificada no anexo.
[ES01012] - O valor informado no campo "Operações de Crédito"
não corresponde ao somatório de suas contas analíticas do quadro
"Receitas Orçamentárias". O campo "Operações de Crédito" deve
ser igual à soma das contas detalhadas abaixo dele. Regra válida
para todas as colunas, exceto nas de percentual e de saldo, que
seguem a regra especificada no anexo.
[ES01013] - O valor informado no campo "Alienação de Bens" não
corresponde ao somatório de suas contas analíticas do quadro
"Receitas Orçamentárias". O campo "Alienação de Bens" deve ser
igual à soma das contas detalhadas abaixo dele. Regra válida para
todas as colunas, exceto nas de percentual e de saldo, que seguem
a regra especificada no anexo.
[ES01014] - O valor informado no campo "Transferências de
Capital" não corresponde ao somatório de suas contas analíticas
do quadro "Receitas Orçamentárias". O campo "Transferências de
Capital" deve ser igual à soma das contas detalhadas abaixo dele.
Regra válida para todas as colunas, exceto nas de percentual e de
saldo, que seguem a regra especificada no anexo.
[ES01015] - O valor informado no campo "Outras Receitas de
Capital" não corresponde ao somatório de suas contas analíticas
do quadro "Receitas Orçamentárias". O campo "Outras Receitas de
Capital" deve ser igual à soma das contas detalhadas abaixo dele.
Regra válida para todas as colunas, exceto nas de percentual e de
saldo, que seguem a regra especificada no anexo.
[ES01016] - O valor informado no campo "OPERAÇÕES DE
CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)" não corresponde ao somatório
de "Operações de Crédito - Mercado Interno" e "Operações de
Crédito - Mercado Externo" do quadro "Receitas Orçamentárias".
Regra válida para todas as colunas, exceto nas de percentual e de
saldo, que seguem a regra especificada no anexo.
[ES01017] - O valor informado no campo "Operações de Crédito Mercado Interno" não corresponde ao somatório de "Mobiliária" e
"Contratual" do quadro "Receitas Orçamentárias". Regra válida
para todas as colunas, exceto nas de percentual e de saldo, que
seguem a regra especificada no anexo.
[ES01018] - O valor informado no campo "Operações de Crédito Mercado Externo" não corresponde ao somatório de "Mobiliária"
e "Contratual" do quadro "Receitas Orçamentárias". Regra válida
para todas as colunas, exceto nas de percentual e de saldo, que
seguem a regra especificada no anexo.
[ES01019] - O valor informado no campo "SALDO DE EXERCÍCIOS
ANTERIORES" não corresponde ao somatório de "Recursos
Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS" e "Superávit

Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais" na coluna
"PREVISÃO ATUALIZADA (a)" do quadro "Receitas Orçamentárias".
ES01020

Anexo 1

ES01021

Anexo 1

ES01022

Anexo 1

ES01023

Anexo 1

ES01024

Anexo 1

ES01027

Anexo 1

ES01028

Anexo 1

[ES01020] - O valor informado no campo "RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)" não corresponde ao somatório "Receitas
Correntes" e "Receitas de Capital" do quadro "Receitas Intra
Orçamentárias". Regra válida para todas as colunas, exceto nas de
percentual e de saldo, que seguem a regra especificada no anexo.
[ES01021] - O valor informado no campo "Receitas Correntes" não
corresponde ao somatório das suas contas analíticas do quadro
"Receitas Intra Orçamentárias". O campo "Receitas Correntes"
deve ser igual à soma de Impostos, Taxas e Contribuições de
Melhoria; Contribuições; Receita Patrimonial; Receita
Agropecuária; Receita Industrial; Receita de Serviços;
Transferências Correntes e Outras Receitas Correntes. Regra válida
para todas as colunas, exceto nas de percentual e de saldo, que
seguem a regra especificada no anexo.
[ES01022] - O valor informado no campo "Impostos, Taxas e
Contribuições de Melhoria" não corresponde ao somatório das
suas contas analíticas do quadro "Receitas Intra Orçamentárias". O
campo "Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria" deve ser
igual à soma das contas detalhadas abaixo dele. Regra válida para
todas as colunas, exceto nas de percentual e de saldo, que seguem
a regra especificada no anexo.
[ES01023] - O valor informado no campo "Contribuições" não
corresponde ao somatório das suas contas analíticas do quadro
"Receitas Intra Orçamentárias". O campo "Contribuições" deve ser
igual à soma das contas detalhadas abaixo dele. Regra válida para
todas as colunas, exceto nas de percentual e de saldo, que seguem
a regra especificada no anexo.
[ES01024] - O valor informado no campo "Receita Patrimonial" não
corresponde ao somatório das suas contas analíticas do quadro
"Receitas Intra Orçamentárias". O campo "Receita Patrimonial"
deve ser igual à soma das contas detalhadas abaixo dele. Regra
válida para todas as colunas, exceto nas de percentual e de saldo,
que seguem a regra especificada no anexo.
[ES01027] - O valor informado no campo "Transferências
Correntes" não corresponde ao somatório das suas contas
analíticas do quadro "Receitas Intra Orçamentárias". O campo
"Transferências Correntes" deve ser igual à soma das contas
detalhadas abaixo dele. Regra válida para todas as colunas, exceto
nas de percentual e de saldo, que seguem a regra especificada no
anexo.
[ES01028] - O valor informado no campo "Outras Receitas
Correntes" não corresponde ao somatório das suas contas
analíticas do quadro "Receitas Intra Orçamentárias". O campo
"Outras Receitas Correntes" deve ser igual à soma das contas
detalhadas abaixo dele. Regra válida para todas as colunas, exceto
nas de percentual e de saldo, que seguem a regra especificada no
anexo.

ES01029

Anexo 1

ES01030

Anexo 1

ES01031

Anexo 1

ES01032

Anexo 1

ES01033

Anexo 1

ES01034

Anexo 1

ES01035

Anexo 1

ES01036

Anexo 1

[ES01029] - O valor informado no campo "Receitas de Capital" não
corresponde ao somatório das suas contas analíticas do quadro
"Receitas Intra Orçamentárias". O campo "Receitas de Capital"
deve ser igual à soma de Receitas de Operação de Crédito,
Alienação de Bens, Amortizações de Empréstimos, Transferências
de Capital e Outras Receitas de Capital. Regra válida para todas as
colunas, exceto nas de percentual e de saldo, que seguem a regra
especificada no anexo.
[ES01030] - O valor informado no campo "Operações de Crédito"
não corresponde ao somatório das suas contas analíticas do
quadro "Receitas Intra Orçamentárias". O campo "Operações de
Crédito" deve ser igual à soma das contas detalhadas abaixo dele.
Regra válida para todas as colunas, exceto nas de percentual e de
saldo, que seguem a regra especificada no anexo.
[ES01031] - O valor informado no campo "Alienação de Bens" não
corresponde ao somatório das suas contas analíticas do quadro
"Receitas Intra Orçamentárias". O campo "Alienação de Bens"
deve ser igual à soma das contas detalhadas abaixo dele. Regra
válida para todas as colunas, exceto nas de percentual e de saldo,
que seguem a regra especificada no anexo.
[ES01032] - O valor informado no campo "Transferências de
Capital" não corresponde ao somatório das suas contas analíticas
do quadro "Receitas Intra Orçamentárias". O campo
"Transferências de Capital" deve ser igual à soma das contas
detalhadas abaixo dele. Regra válida para todas as colunas, exceto
nas de percentual e de saldo, que seguem a regra especificada no
anexo.
[ES01033] - O valor informado no campo "Outras Receitas de
Capital" não corresponde ao somatório das suas contas analíticas
do quadro "Receitas Intra Orçamentárias". O campo "Outras
Receitas de Capital" deve ser igual à soma das contas detalhadas
abaixo dele. Regra válida para todas as colunas, exceto nas de
percentual e de saldo, que seguem a regra especificada no anexo.
[ES01034] - O valor informado no campo "SUBTOTAL DAS
RECEITAS (III) = (I + II) não corresponde ao somatório das contas
"RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)" e "RECEITAS
(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)" do quadro "Receitas
Orçamentárias". Regra válida para todas as colunas, exceto nas de
percentual e de saldo, que seguem a regra especificada no anexo.
[ES01035] - O valor informado no campo "TOTAL DAS RECEITAS (V)
= (III + IV)" não corresponde ao somatório dos campos "SUBTOTAL
DAS RECEITAS (III) = (I + II)" e "OPERAÇÕES DE
CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)" do quadro "Receitas
Orçamentárias". Regra válida para todas as colunas, exceto nas de
percentual e de saldo, que seguem a regra especificada no anexo.
[ES01036] - O valor informado no campo "TOTAL COM DÉFICIT (VII)
= (V + VI)" não corresponde ao somatório dos campos "TOTAL DAS
RECEITAS (V) = (III + IV)" e "DÉFICIT (VI)" na coluna “Receitas
Realizadas – até o bimestre (c)” do quadro "Receitas
Orçamentárias".

ES01037

Anexo 1

ES01038

Anexo 1

ES01039

Anexo 1

ES01040

Anexo 1

ES01041

Anexo 1

ES01042

Anexo 1

ES01043

Anexo 1

ES01044

Anexo 1

ES01045

Anexo 1

ES01046

Anexo 1

[ES01037] - Nas colunas "PREVISÃO INICIAL", "PREVISÃO
ATUALIZADA (a)" e "No Bimestre (b)", o valor informado no campo
"TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)" deve ser igual ao campo
"TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)" no quadro "Receitas
Orçamentárias".
[ES01038] - O valor informado no campo "TOTAL COM DÉFICIT
(VIII) = (V + VI + VII)" não corresponde ao somatório dos campos "
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)", "AJUSTES NA PREVISÃO
ATUALIZADA (VI)" e "DÉFICIT (VII)" na coluna de "Receitas
Realizadas – até o bimestre (c)" do quadro "Receitas
Orçamentárias".
[ES01039] - O valor informado no campo "TOTAL COM SUPERÁVIT
(XIV) = (XII + XIII)" não corresponde ao somatório dos campos
"TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)" e "SUPERÁVIT (XIII)" nas
colunas "DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f)", "DESPESAS
LIQUIDADAS Até o Bimestre (h)" e "DESPESAS PAGAS ATÉ O
BIMESTRE (j)" do quadro "Despesas Orçamentárias".
[ES01040] - Nas colunas "DOTAÇÃO INICIAL (d)", "DOTAÇÃO
ATUALIZADA (e)", "DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE",
"DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE" e "INSCRITAS EM RESTOS A
PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)", o valor informado no campo
"TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)" deve ser igual ao
campo "TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)" do quadro "Despesas
Orçamentárias".
[ES01041] - O valor informado no campo "TOTAL COM SUPERÁVIT
(XV) = (XIII + XIV)" não corresponde ao somatório dos campos
"TOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (XI + XII)" e "SUPERÁVIT (XIV)" nas
colunas "DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f)", "DESPESAS
LIQUIDADAS Até o Bimestre (h)" e "DESPESAS PAGAS ATÉ O
BIMESTRE (j)" do quadro "Despesas Orçamentárias".
[ES01042] - Nas colunas "DOTAÇÃO INICIAL (d)", "DOTAÇÃO
ATUALIZADA (e)", "DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre",
"DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre" e "INSCRITAS EM RESTOS A
PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)", o valor informado no campo
"TOTAL COM SUPERÁVIT (XV) = (XIII + XIV)" deve ser igual ao
campo "TOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (XI + XII)" do quadro
"Despesas Orçamentárias".
[ES01043] - O valor informado no campo "DESPESAS (EXCETO
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)" não corresponde ao somatório de
"DESPESAS CORRENTES", "DESPESAS DE CAPITAL" e "RESERVA DE
CONTINGÊNCIA" do quadro "Despesas Orçamentárias".
[ES01044] - O valor informado no campo "DESPESAS CORRENTES"
não corresponde ao somatório de "PESSOAL E ENCARGOS
SOCIAIS", "JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA" e "OUTRAS DESPESAS
CORRENTES" do quadro "Despesas Orçamentárias".
[ES01045] - O valor informado no campo "DESPESAS DE CAPITAL"
não corresponde ao somatório de "INVESTIMENTOS", "INVERSÕES
FINANCEIRAS" e "AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA" do quadro "Despesas
Orçamentárias".
[ES01046] - O valor informado no campo "SUBTOTAL DAS
DESPESAS (X) = (VIII + IX)" não corresponde ao somatório de
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"DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)" e "DESPESAS
(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)" do quadro "Despesas
Orçamentárias".
[ES01047] - O valor informado no campo "AMORTIZAÇÃO DA
DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)" não corresponde ao somatório
de "Amortização da Dívida Interna" e "Amortização da Dívida
Externa" do quadro "Despesas Orçamentárias".
[ES01048] - O valor informado no campo "Amortização da Dívida
Interna" não corresponde ao somatório de "Dívida Mobiliária" e
"Dívida Contratual" do quadro "Despesas Orçamentárias".
[ES01049] - O valor informado no campo "Amortização da Dívida
Externa" não corresponde ao somatório de "Dívida Mobiliária" e
"Dívida Contratual" do quadro "Despesas Orçamentárias".
[ES01050] - O valor informado no campo "TOTAL DAS DESPESAS
(XII) = (X + XI)" não corresponde ao somatório de "SUBTOTAL DAS
DESPESAS (X) = (VIII + IX)" e "AMORTIZAÇÃO DA
DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)" do quadro "Despesas
Orçamentárias".
[ES01051] - O valor informado no campo "DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)" não corresponde ao somatório de
"DESPESAS CORRENTES", "DESPESAS DE CAPITAL" e "RESERVA DE
CONTINGÊNCIA" do quadro "Despesas Intra Orçamentárias".
[ES01052] - O valor informado no campo "DESPESAS CORRENTES"
não corresponde ao somatório de "PESSOAL E ENCARGOS
SOCIAIS", "JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA" e "OUTRAS DESPESAS
CORRENTES" do quadro "Despesas Intra Orçamentárias".
[ES01053] - O valor informado no campo "DESPESAS DE CAPITAL"
não corresponde ao somatório de "INVESTIMENTOS", "INVERSÕES
FINANCEIRAS" e "AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA" do quadro "Despesas
Intra Orçamentárias".
[ES01054] - O valor informado no campo "OUTRAS DESPESAS
CORRENTES" não corresponde ao somatório de "Transferências a
Municípios" e "Demais Despesas Correntes" do quadro "Despesas
Orçamentárias".
[ES01055] - O valor informado no campo "OUTRAS DESPESAS
CORRENTES" não corresponde ao somatório de "Transferências a
Estados, Distrito Federal e Municípios", "Benefícios
Previdenciários" e "Demais Despesas Correntes" do quadro
"Despesas Orçamentárias".
[ES01056] - O valor informado no campo "DESPESAS (EXCETO
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)" não corresponde ao somatório de
"DESPESAS CORRENTES", "DESPESAS DE CAPITAL" e "RESERVA DE
CONTINGÊNCIA" do quadro "Despesas Orçamentárias".
[ES01057] - O valor informado no campo "SUBTOTAL DAS
DESPESAS (XI) = (IX + X)" não corresponde ao somatório de
"DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)" e "DESPESAS
(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)" do quadro "Despesas
Orçamentárias".
[ES01058] - O valor informado no campo "AMORTIZAÇÃO DA
DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)" não corresponde ao somatório

de "Amortização da Dívida Interna" e "Amortização da Dívida
Externa" do quadro "Despesas Orçamentárias".
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[ES01059] - O valor informado no campo "TOTAL DAS DESPESAS
(XIII) = (XI + XII)" não corresponde ao somatório de "SUBTOTAL
DAS DESPESAS (XI) = (IX + X)" e "AMORTIZAÇÃO DA
DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)" do quadro "Despesas
Orçamentárias".
[ES01060] - O valor informado no campo "DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (X)" não corresponde ao somatório de
"DESPESAS CORRENTES", "DESPESAS DE CAPITAL" e "RESERVA DE
CONTINGÊNCIA" no quadro "Despesas Intra Orçamentárias".
[ES01061] - O valor informado no campo "Receitas de Capital" não
corresponde ao somatório de suas contas analíticas do quadro
"Receitas Orçamentárias". O campo "Receitas de Capital" deve ser
igual à soma de Receitas de Operação de Crédito, Alienação de
Bens, Amortizações de Empréstimos, Transferências de Capital,
Outras Receitas de Capital e Receitas de Capital a Classificar do
quadro “Receitas Orçamentárias”. Regra válida para todas as
colunas, exceto nas de percentual e de saldo, que seguem a regra
especificada no anexo.
[ES01062] - O valor informado no campo "Receita de Serviços" não
corresponde ao somatório de suas contas analíticas do quadro
"Receitas Orçamentárias". O campo "Receita de Serviços" deve ser
igual à soma das contas detalhadas abaixo dele. Regra válida para
todas as colunas, exceto nas de percentual e de saldo, que seguem
a regra especificada no anexo.
[ES01063] - O valor informado no campo "Operações de Crédito Mercado Interno" não corresponde ao somatório de "Mobiliária" e
"Contratual" do quadro "Receitas Orçamentárias". Regra válida
para todas as colunas, exceto nas de percentual e de saldo, que
seguem a regra especificada no anexo.
[ES01064] - O valor informado no campo "Operações de Crédito Mercado Externo" não corresponde ao somatório de "Mobiliária"
e "Contratual" do quadro "Receitas Orçamentárias". Regra válida
para todas as colunas, exceto nas de percentual e de saldo, que
seguem a regra especificada no anexo.
[ES01065] - O valor informado no campo "Receita de Serviços" não
corresponde ao somatório de suas contas analíticas do quadro
"Receitas Intra Orçamentárias". O campo "Receita de Serviço" deve
ser igual à soma das contas detalhadas abaixo dele. Regra válida
para todas as colunas, exceto nas de percentual e de saldo, que
seguem a regra especificada no anexo.
[ES01066] - Na coluna "Receitas Realizadas - No Bimestre (b)" o
valor informado no campo "TOTAL COM DÉFICIT (VIII) = (V + VI +
VII)" deve ser igual ao campo "TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)"
no quadro "Receitas Orçamentárias".
[ES01067] O valor informado no campo "DETALHAMENTO DOS
AJUSTES NA PREVISÃO ATUALIZADA" não corresponde ao
somatório de "Créditos Adicionais Abertos com Superávit
Financeiro", "Créditos Adicionais Abertos com Excesso de

Arrecadação", " Créditos Cancelados Líquidos" do quadro
"Receitas Orçamentárias".
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[ES01068] - O valor informado no campo "Receitas Correntes" não
corresponde ao somatório das suas contas analíticas do quadro
"Receitas Intra Orçamentárias". O campo "Receitas Correntes"
deve ser igual à soma de Impostos, Taxas e Contribuições de
Melhoria; Contribuições; Receita Patrimonial; Receita
Agropecuária; Receita Industrial; Receita de Serviços;
Transferências Correntes, Outras Receitas Correntes e Receitas
Correntes a Classificar. Regra válida para todas as colunas, exceto
nas de percentual e de saldo, que seguem a regra especificada no
anexo.
[ES01069] - O valor informado no campo "Receitas de Capital" não
corresponde ao somatório das suas contas analíticas do quadro
"Receitas Intra Orçamentárias". O campo "Receitas de Capital"
deve ser igual à soma de Receitas de Operação de Crédito,
Alienação de Bens, Amortizações de Empréstimos, Transferências
de Capital e Outras Receitas de Capital. Regra válida para todas as
colunas, exceto nas de percentual e de saldo, que seguem a regra
especificada no anexo.
[ES01070] - O valor informado no campo "SALDO DE EXERCÍCIOS
ANTERIORES", na coluna de “PREVISÃO INICIAL”, deve
corresponder ao valor informado na linha “Recursos Arrecadados
em Exercícios Anteriores – RPPS” na mesma coluna.
[ES01071] - O valor informado no campo "SALDO DE EXERCÍCIOS
ANTERIORES", na coluna “Receitas Realizadas até o Bimestre (c) ”
deve corresponder ao valor informado na linha “Superávit
Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais” na mesma coluna.
[ES02001] - O valor informado no quadro "Função/Subfunção" no
campo "DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)" não
corresponde ao somatório de suas contas analíticas. O campo
"DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)" deve ser igual à
soma de todas as funções. Regra válida para todas as colunas,
exceto nas de percentual e de saldo, que seguem a regra
especificada no anexo.
[ES02002] - O valor informado no quadro "Função/Subfunção" no
campo "Legislativa" não corresponde ao somatório de suas contas
analíticas. O campo "Legislativa" deve ser igual à soma de todas as
suas subfunções. Regra válida para todas as colunas, exceto nas de
percentual e de saldo, que seguem a regra especificada no anexo.
[ES02003] - O valor informado no quadro "Função/Subfunção" no
campo "Judiciária" não corresponde ao somatório de suas contas
analíticas. O campo "Judiciária" deve ser igual à soma de todas as
suas subfunções. Regra válida para todas as colunas, exceto nas de
percentual e de saldo, que seguem a regra especificada no anexo.
[ES02004] - O valor informado no quadro "Função/Subfunção" no
campo "Essencial à Justiça" não corresponde ao somatório de suas
contas analíticas. O campo "Essencial à Justiça" deve ser igual à
soma de todas as suas subfunções. Regra válida para todas as

colunas, exceto nas de percentual e de saldo, que seguem a regra
especificada no anexo.
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[ES02005] - O valor informado no quadro "Função/Subfunção" no
campo "Administração" não corresponde ao somatório de suas
contas analíticas. O campo "Administração" deve ser igual à soma
de todas as suas subfunções. Regra válida para todas as colunas,
exceto nas de percentual e de saldo, que seguem a regra
especificada no anexo.
[ES02006] - O valor informado no quadro "Função/Subfunção" no
campo "Defesa Nacional" não corresponde ao somatório de suas
contas analíticas. O campo "Defesa Nacional" deve ser igual à soma
de todas as suas subfunções. Regra válida para todas as colunas,
exceto nas de percentual e de saldo, que seguem a regra
especificada no anexo.
[ES02007] - O valor informado no quadro "Função/Subfunção" no
campo "Segurança Pública" não corresponde ao somatório de suas
contas analíticas. O campo "Segurança Pública deve ser igual à
soma de todas as suas subfunções. Regra válida para todas as
colunas, exceto nas de percentual e de saldo, que seguem a regra
especificada no anexo.
[ES02008] - O valor informado no quadro "Função/Subfunção" no
campo "Relações Exteriores" não corresponde ao somatório de
suas contas analíticas. O campo "Relações Exteriores" deve ser
igual à soma de todas as suas subfunções. Regra válida para todas
as colunas, exceto nas de percentual e de saldo, que seguem a
regra especificada no anexo.
[ES02009] - O valor informado no quadro "Função/Subfunção" no
campo "Assistência Social" não corresponde ao somatório de suas
contas analíticas. O campo "Assistência Social" deve ser igual à
soma de todas as suas subfunções. Regra válida para todas as
colunas, exceto nas de percentual e de saldo, que seguem a regra
especificada no anexo.
[ES02010] - O valor informado no quadro "Função/Subfunção" no
campo "Previdência Social" não corresponde ao somatório de suas
contas analíticas. O campo "Previdência Social" deve ser igual à
soma de todas as suas subfunções. Regra válida para todas as
colunas, exceto nas de percentual e de saldo, que seguem a regra
especificada no anexo.
[ES02011] - O valor informado no quadro "Função/Subfunção" no
campo "Saúde" não corresponde ao somatório de suas contas
analíticas. O campo "Saúde" deve ser igual à soma de todas as suas
subfunções. Regra válida para todas as colunas, exceto nas de
percentual e de saldo, que seguem a regra especificada no anexo.
[ES02012] - O valor informado no quadro "Função/Subfunção" no
campo "Trabalho" não corresponde ao somatório de suas contas
analíticas. O campo "Trabalho" deve ser igual à soma de todas as
suas subfunções. Regra válida para todas as colunas, exceto nas de
percentual e de saldo, que seguem a regra especificada no anexo.
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[ES02013] - O valor informado no quadro "Função/Subfunção" no
campo "Educação" não corresponde ao somatório de suas contas
analíticas. O campo "Educação" deve ser igual à soma de todas as
suas subfunções. Regra válida para todas as colunas, exceto nas de
percentual e de saldo, que seguem a regra especificada no anexo.
[ES02014] - O valor informado no quadro "Função/Subfunção" no
campo "Cultura" não corresponde ao somatório de suas contas
analíticas. O campo "Cultura" deve ser igual à soma de todas as
suas subfunções. Regra válida para todas as colunas, exceto nas de
percentual e de saldo, que seguem a regra especificada no anexo.
[ES02015] - O valor informado no quadro "Função/Subfunção" no
campo "Direitos da Cidadania" não corresponde ao somatório de
suas contas analíticas. O campo "Direitos da Cidadania" deve ser
igual à soma de todas as suas subfunções. Regra válida para todas
as colunas, exceto nas de percentual e de saldo, que seguem a
regra especificada no anexo.
[ES02016] - O valor informado no quadro "Função/Subfunção" no
campo "Urbanismo" não corresponde ao somatório de suas contas
analíticas. O campo "Urbanismo" deve ser igual à soma de todas as
suas subfunções. Regra válida para todas as colunas, exceto nas de
percentual e de saldo, que seguem a regra especificada no anexo.
[ES02017] - O valor informado no quadro "Função/Subfunção" no
campo "Habitação" não corresponde ao somatório de suas contas
analíticas. O campo "Habitação" deve ser igual à soma de todas as
suas subfunções. Regra válida para todas as colunas, exceto nas de
percentual e de saldo, que seguem a regra especificada no anexo.
[ES02018] - O valor informado no quadro "Função/Subfunção" no
campo "Saneamento" não corresponde ao somatório das suas
contas analíticas. O campo "Saneamento" deve ser igual à soma de
todas as suas subfunções. Regra válida para todas as colunas,
exceto nas de percentual e de saldo, que seguem a regra
especificada no anexo.
[ES02019] - O valor informado no quadro "Função/Subfunção" no
campo "Gestão Ambiental" não corresponde ao somatório das
suas contas analíticas. O campo "Gestão Ambiental" deve ser igual
à soma de todas as suas subfunções. Regra válida para todas as
colunas, exceto nas de percentual e de saldo, que seguem a regra
especificada no anexo.
[ES02020] - O valor informado no quadro "Função/Subfunção" no
campo "Ciência e Tecnologia" não corresponde ao somatório das
suas contas analíticas. O campo "Ciência e Tecnologia" deve ser
igual à soma de todas as suas subfunções. Regra válida para todas
as colunas, exceto nas de percentual e de saldo, que seguem a
regra especificada no anexo.
[ES02021] - O valor informado no quadro "Função/Subfunção" no
campo "Agricultura" não corresponde ao somatório das suas
contas analíticas. O campo "Agricultura" deve ser igual à soma de
todas as suas subfunções. Regra válida para todas as colunas,
exceto nas de percentual e de saldo, que seguem a regra
especificada no anexo.
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[ES02022] - O valor informado no quadro "Função/Subfunção" no
campo "Organização Agrária" não corresponde ao somatório de
suas contas analíticas. O campo "Organização Agrária" deve ser
igual à soma de todas as suas subfunções. Regra válida para todas
as colunas, exceto nas de percentual e de saldo, que seguem a
regra especificada no anexo.
[ES02023] - O valor informado no quadro "Função/Subfunção" no
campo "Indústria" não corresponde ao somatório das suas contas
analíticas. O campo "Indústria" deve ser igual à soma de todas as
suas subfunções. Regra válida para todas as colunas, exceto nas de
percentual e de saldo, que seguem a regra especificada no anexo.
[ES02024] - O valor informado no quadro "Função/Subfunção" no
campo "Comércio e Serviços" não corresponde ao somatório das
suas contas analíticas. O campo "Comércio e Serviços" deve ser
igual à soma de todas as suas subfunções. Regra válida para todas
as colunas, exceto nas de percentual e de saldo, que seguem a
regra especificada no anexo.
[ES02025] - O valor informado no quadro "Função/Subfunção" no
campo "Comunicações" não corresponde ao somatório das suas
contas analíticas. O campo "Comunicações" deve ser igual à soma
de todas as suas subfunções. Regra válida para todas as colunas,
exceto nas de percentual e de saldo, que seguem a regra
especificada no anexo.
[ES02026] - O valor informado no quadro "Função/Subfunção" no
campo "Energia" não corresponde ao somatório das suas contas
analíticas. O campo "Energia" deve ser igual à soma de todas as
suas subfunções. Regra válida para todas as colunas, exceto nas de
percentual e de saldo, que seguem a regra especificada no anexo.
[ES02027] - O valor informado no quadro "Função/Subfunção" no
campo "Transporte" não corresponde ao somatório das suas
contas analíticas. O campo "Transporte" deve ser igual à soma de
todas as suas subfunções. Regra válida para todas as colunas,
exceto nas de percentual e de saldo, que seguem a regra
especificada no anexo.
[ES02028] - O valor informado no quadro "Função/Subfunção" no
campo "Desporto e Lazer" não corresponde ao somatório das suas
contas analíticas. O campo "Desporto e Lazer" deve ser igual à
soma de todas as suas subfunções. Regra válida para todas as
colunas, exceto nas de percentual e de saldo, que seguem a regra
especificada no anexo.
[ES02029] - O valor informado no quadro "Função/Subfunção" no
campo "Encargos Especiais" não corresponde ao somatório das
suas contas analíticas. O campo "Encargos Especiais" deve ser igual
à soma de todas as suas subfunções. Regra válida para todas as
colunas, exceto nas de percentual e de saldo, que seguem a regra
especificada no anexo.
[ES02030] - O valor informado no quadro "Função/Subfunção" no
campo "TOTAL (III) = (I +II)" não corresponde ao somatório dos
valores informados nos campos "DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)" e "DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)".

Regra válida para todas as colunas, exceto nas de percentual e de
saldo, que seguem a regra especificada no anexo.
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[ES02031] - O valor informado no quadro "Função/Subfunção Intra" no campo "DESPESAS (INTRA ORÇAMENTÁRIAS) (II)" não
corresponde ao somatório de suas contas analíticas. O campo
"DESPESAS (INTRA ORÇAMENTÁRIAS) (II)" deve ser igual à soma de
todas as funções. Regra válida para todas as colunas, exceto nas de
percentual e de saldo, que seguem a regra especificada no anexo.
[ES02032] - O valor informado no quadro "Função/Subfunção Intra" no campo "Legislativa" não corresponde ao somatório de
suas contas analíticas. O campo "Legislativa" deve ser igual à soma
de todas as suas subfunções. Regra válida para todas as colunas,
exceto nas de percentual e de saldo, que seguem a regra
especificada no anexo.
[ES02033] - O valor informado no quadro "Função/Subfunção Intra" no campo "Judiciária" não corresponde ao somatório de
suas contas analíticas. O campo "Judiciária" deve ser igual à soma
de todas as suas subfunções. Regra válida para todas as colunas,
exceto nas de percentual e de saldo, que seguem a regra
especificada no anexo.
[ES02034] - O valor informado no quadro "Função/Subfunção Intra" no campo "Essencial à Justiça" não corresponde ao
somatório de suas contas analíticas. O campo "Essencial à Justiça"
deve ser igual à soma de todas as suas subfunções. Regra válida
para todas as colunas, exceto nas de percentual e de saldo, que
seguem a regra especificada no anexo.
[ES02035] - O valor informado no quadro "Função/Subfunção Intra" no campo "Administração" não corresponde ao somatório
de suas contas analíticas. O campo "Administração" deve ser igual
à soma de todas as suas subfunções. Regra válida para todas as
colunas, exceto nas de percentual e de saldo, que seguem a regra
especificada no anexo.
[ES02036] - O valor informado no quadro "Função/Subfunção Intra" no campo "Defesa Nacional" não corresponde ao somatório
de suas contas analíticas. O campo "Defesa Nacional" deve ser
igual à soma de todas as suas subfunções. Regra válida para todas
as colunas, exceto nas de percentual e de saldo, que seguem a
regra especificada no anexo.
[ES02037] - O valor informado no quadro "Função/Subfunção Intra" no campo "Segurança Pública" não corresponde ao
somatório de suas contas analíticas. O campo "Segurança Pública
deve ser igual à soma de todas as suas subfunções. Regra válida
para todas as colunas, exceto nas de percentual e de saldo, que
seguem a regra especificada no anexo.
[ES02038] - O valor informado no quadro "Função/Subfunção Intra" no campo "Relações Exteriores" não corresponde ao
somatório de suas contas analíticas. O campo "Relações
Exteriores" deve ser igual à soma de todas as suas subfunções.
Regra válida para todas as colunas, exceto nas de percentual e de
saldo, que seguem a regra especificada no anexo.
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[ES02039] - O valor informado no quadro "Função/Subfunção Intra" no campo "Assistência Social" não corresponde ao
somatório de suas contas analíticas. O campo "Assistência Social"
deve ser igual à soma de todas as suas subfunções. Regra válida
para todas as colunas, exceto nas de percentual e de saldo, que
seguem a regra especificada no anexo.
[ES02040] - O valor informado no quadro "Função/Subfunção Intra" no campo "Previdência Social" não corresponde ao
somatório de suas contas analíticas. O campo "Previdência Social"
deve ser igual à soma de todas as suas subfunções. Regra válida
para todas as colunas, exceto nas de percentual e de saldo, que
seguem a regra especificada no anexo.
[ES02041] - O valor informado no quadro "Função/Subfunção Intra" no campo "Saúde" não corresponde ao somatório de suas
contas analíticas. O campo "Saúde" deve ser igual à soma de todas
as suas subfunções. Regra válida para todas as colunas, exceto nas
de percentual e de saldo, que seguem a regra especificada no
anexo.
[ES02042] - O valor informado no quadro "Função/Subfunção Intra" no campo "Trabalho" não corresponde ao somatório de suas
contas analíticas. O campo "Trabalho" deve ser igual à soma de
todas as suas subfunções. Regra válida para todas as colunas,
exceto nas de percentual e de saldo, que seguem a regra
especificada no anexo.
[ES02043] - O valor informado no quadro "Função/Subfunção Intra" no campo "Educação" não corresponde ao somatório de
suas contas analíticas. O campo "Educação" deve ser igual à soma
de todas as suas subfunções. Regra válida para todas as colunas,
exceto nas de percentual e de saldo, que seguem a regra
especificada no anexo.
[ES02044] - O valor informado no quadro "Função/Subfunção Intra" no campo "Cultura" não corresponde ao somatório de suas
contas analíticas. O campo "Cultura" deve ser igual à soma de
todas as suas subfunções. Regra válida para todas as colunas,
exceto nas de percentual e de saldo, que seguem a regra
especificada no anexo.
[ES02045] - O valor informado no quadro "Função/Subfunção Intra" no campo "Direitos da Cidadania" não corresponde ao
somatório de suas contas analíticas. O campo "Direitos da
Cidadania" deve ser igual à soma de todas as suas subfunções.
Regra válida para todas as colunas, exceto nas de percentual e de
saldo, que seguem a regra especificada no anexo.
[ES02046] - O valor informado no quadro "Função/Subfunção Intra" no campo "Urbanismo" não corresponde ao somatório de
suas contas analíticas. O campo "Urbanismo" deve ser igual à soma
de todas as suas subfunções. Regra válida para todas as colunas,
exceto nas de percentual e de saldo, que seguem a regra
especificada no anexo.
[ES02047] - O valor informado no quadro "Função/Subfunção Intra" no campo "Habitação" não corresponde ao somatório de
suas contas analíticas. O campo "Habitação" deve ser igual à soma

de todas as suas subfunções. Regra válida para todas as colunas,
exceto nas de percentual e de saldo, que seguem a regra
especificada no anexo.
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[ES02048] - O valor informado no quadro "Função/Subfunção Intra" no campo "Saneamento" não corresponde ao somatório das
suas contas analíticas. O campo "Saneamento" deve ser igual à
soma de todas as suas subfunções. Regra válida para todas as
colunas, exceto nas de percentual e de saldo, que seguem a regra
especificada no anexo.
[ES02049] - O valor informado no quadro "Função/Subfunção Intra" no campo "Gestão Ambiental" não corresponde ao
somatório das suas contas analíticas. O campo "Gestão Ambiental"
deve ser igual à soma de todas as suas subfunções. Regra válida
para todas as colunas, exceto nas de percentual e de saldo, que
seguem a regra especificada no anexo.
[ES02050] - O valor informado no quadro "Função/Subfunção Intra" no campo "Ciência e Tecnologia" não corresponde ao
somatório das suas contas analíticas. O campo "Ciência e
Tecnologia" deve ser igual à soma de todas as suas subfunções.
Regra válida para todas as colunas, exceto nas de percentual e de
saldo, que seguem a regra especificada no anexo.
[ES02051] - O valor informado no quadro "Função/Subfunção Intra" no campo "Agricultura" não corresponde ao somatório das
suas contas analíticas. O campo "Agricultura" deve ser igual à soma
de todas as suas subfunções. Regra válida para todas as colunas,
exceto nas de percentual e de saldo, que seguem a regra
especificada no anexo.
[ES02052] - O valor informado no quadro "Função/Subfunção Intra" no campo "Organização Agrária" não corresponde ao
somatório de suas contas analíticas. O campo "Organização
Agrária" deve ser igual à soma de todas as suas subfunções. Regra
válida para todas as colunas, exceto nas de percentual e de saldo,
que seguem a regra especificada no anexo.
[ES02053] - O valor informado no quadro "Função/Subfunção Intra" no campo "Indústria" não corresponde ao somatório das
suas contas analíticas. O campo "Indústria" deve ser igual à soma
de todas as suas subfunções. Regra válida para todas as colunas,
exceto nas de percentual e de saldo, que seguem a regra
especificada no anexo.
[ES02054] - O valor informado no quadro "Função/Subfunção Intra" no campo "Comércio e Serviços" não corresponde ao
somatório das suas contas analíticas. O campo "Comércio e
Serviços" deve ser igual à soma de todas as suas subfunções. Regra
válida para todas as colunas, exceto nas de percentual e de saldo,
que seguem a regra especificada no anexo.
[ES02055] - O valor informado no quadro "Função/Subfunção Intra" no campo "Comunicações" não corresponde ao somatório
das suas contas analíticas. O campo "Comunicações" deve ser igual
à soma de todas as suas subfunções. Regra válida para todas as
colunas, exceto nas de percentual e de saldo, que seguem a regra
especificada no anexo.
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[ES02056] - O valor informado no quadro "Função/Subfunção Intra" no campo "Energia" não corresponde ao somatório das suas
contas analíticas. O campo "Energia" deve ser igual à soma de
todas as suas subfunções. Regra válida para todas as colunas,
exceto nas de percentual e de saldo, que seguem a regra
especificada no anexo.
[ES02057] - O valor informado no quadro "Função/Subfunção Intra" no campo "Transporte" não corresponde ao somatório das
suas contas analíticas. O campo "Transporte" deve ser igual à soma
de todas as suas subfunções. Regra válida para todas as colunas,
exceto nas de percentual e de saldo, que seguem a regra
especificada no anexo.
[ES02058] - O valor informado no quadro "Função/Subfunção Intra" no campo "Desporto e Lazer" não corresponde ao somatório
das suas contas analíticas. O campo "Desporto e Lazer" deve ser
igual à soma de todas as suas subfunções. Regra válida para todas
as colunas, exceto nas de percentual e de saldo, que seguem a
regra especificada no anexo.
[ES02059] - O valor informado no quadro "Função/Subfunção Intra" no campo "Encargos Especiais" não corresponde ao
somatório das suas contas analíticas. O campo "Encargos
Especiais" deve ser igual à soma de todas as suas subfunções.
Regra válida para todas as colunas, exceto nas de percentual e de
saldo, que seguem a regra especificada no anexo.
[ES03001] - O campo "TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)" não
corresponde ao somatório dos valores informados nos últimos 12
meses.
[ES03002] - O valor informado no campo "RECEITAS CORRENTES
(I)" não corresponde ao somatório de "Impostos, Taxas e
Contribuições de Melhoria", "Contribuições", "Receita
Patrimonial", "Receita Agropecuária", "Receita Industrial", "Receita
de Serviços", "Transferências Correntes" e "Outras Receitas
Correntes".
[ES03003] - O valor informado no campo "Impostos, Taxas e
Contribuições de Melhoria" não corresponde ao somatório de
"IPTU", "ISS", "ITBI", "IRRF" e "Outros Impostos, taxas e
Contribuições de melhoria".
[ES03004] - O valor informado no campo "Transferências
Correntes" não corresponde ao somatório de "Cota-Parte do
FPM", "Cota-Parte do ICMS", "Cota-Parte do IPVA", "Cota-Parte do
ITR", "Transferências da LC nº 87/1996", "Transferências da LC nº
61/1989", "Transferências do FUNDEB" e "Outras Transferências
Correntes".
[ES03005] - O valor informado no campo "DEDUÇÕES (II)" não
corresponde ao somatório de "Contrib. do Servidor para o Plano
de Previdência", "Compensações Financ. entre Regimes
Previdência", "Rendimentos de Aplicações de Recursos
Previdenciários" e "Dedução de Receita para Formação do
FUNDEB".
[ES03006] - O valor informado no campo "Impostos, Taxas e
Contribuições de Melhoria" não corresponde ao somatório de

"ICMS", "IPVA", "ITCD", "IRRF" e "Outros Impostos, taxas e
Contribuições de melhoria".
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[ES03007] - O valor informado no campo "Transferências
Correntes" não corresponde ao somatório de "Cota-Parte do FPE",
"Transferências da LC nº 87/1996", "Transferências da LC nº
61/1989", "Transferências do FUNDEB" e "Outras Transferências
Correntes".
[ES03008] - O valor informado no campo "DEDUÇÕES (II)" não
corresponde ao somatório de "Transferências Constitucionais e
Legais", "Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência,
"Compensações Financ. entre Regimes Previdência", "Rendimentos
de Aplicações de Recursos Previdenciários" e "Dedução de Receita
para Formação do FUNDEB".
[ES03009] - O valor informado no campo "Impostos, Taxas e
Contribuições de Melhoria" não corresponde ao somatório de
"ICMS", "IPVA", "ITCD", "IPTU", "ISS", "ITBI", "IRRF" e "Outros
Impostos, taxas e Contribuições de melhoria".
[ES03010] - O valor informado no campo "Transferências
Correntes" não corresponde ao somatório de "Cota-Parte do FPE",
“Cota-Parte do FPM”, “Cota-Parte do ITR”, "Transferências da LC
nº 87/1996", "Transferências da LC nº 61/1989", "Transferências
do FUNDEB" e "Outras Transferências Correntes".
[ES03011] - O valor informado no campo "DEDUÇÕES (II)" não
corresponde ao somatório de "Contrib. do Servidor para o Plano
de Previdência", "Compensações Financ. entre Regimes
Previdência", "Rendimentos de Aplicações de Recursos
Previdenciários" e "Dedução de Receita para Formação do
FUNDEB".
[ES03012] - O valor informado no campo "DEDUÇÕES (II)" não
corresponde ao somatório de "Transferências Constitucionais e
Legais", "Contrib. Empregados e Trab. para Seg. Social", "Contrib.
do Servidor para o Plano de Previdência", "Contrib. dos Militares
para o Custeio das Pensões", "Rendimentos de Aplicações de
Recursos Previdenciários" "Compensações Financ. entre Regimes
Previdência" e "Contribuições para PIS/PASEP".
[ES03013] O valor informado no campo "Receita Patrimonial" não
corresponde ao somatório de "Rendimentos de Aplicação
Financeira" e "Outras Receitas Patrimoniais".
[ES03014] - O valor informado no campo "RECEITAS CORRENTES
(I)" não corresponde ao somatório de "Impostos, Taxas e
Contribuições de Melhoria", "Contribuições", "Receita
Patrimonial", "Receita Agropecuária", "Receita Industrial", "Receita
de Serviços", "Transferências Correntes", "Receitas Correntes a
Classificar" e "Outras Receitas Correntes".
[ES04002] - O campo " TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM
CAPITALIZAÇÃO (V)" não corresponde ao somatório dos valores
informados nos campos "Benefícios" e "Outras Despesas
Previdenciárias" no quadro "Despesas Previdenciárias - RPPS Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)".
[ES04003] - O campo "Benefícios" não corresponde ao somatório
dos valores informados nos campos "Aposentadorias" e "Pensões

por Morte" no quadro "Despesas Previdenciárias - RPPS - Fundo
em Capitalização (Plano Previdenciário)".
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[ES04005] - O campo "Outras Despesas Previdenciárias" não
corresponde ao somatório dos valores informados nos campos
"Compensação Financeira entre os regimes" e "Demais Despesas
Previdenciárias" no quadro "Despesas Previdenciárias - RPPS Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)".
[ES04008] - O campo "TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM
CAPITALIZAÇÃO (V)" não corresponde ao somatório dos valores
informados nos campos "Benefícios" e "Outras Despesas
Previdenciárias" nas colunas "INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)" no quadro "Despesas
Previdenciárias - RPPS - Fundo em Capitalização (Plano
Previdenciário)".
[ES04009] - O campo "Benefícios" não corresponde ao somatório
dos valores informados nos campos "Aposentadorias" e "Pensões
por Morte" nas colunas "INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)" no quadro "Despesas
Previdenciárias - RPPS - Fundo em Capitalização (Plano
Previdenciário)".
[ES04011] - O campo "Outras Despesas Previdenciárias" não
corresponde ao somatório dos valores informados nos campos
"Compensação Financeira entre os regimes" e "Demais Despesas
Previdenciárias" nas colunas "INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)" no quadro "Despesas
Previdenciárias - RPPS - Fundo em Capitalização (Plano
Previdenciário)".
[ES04014] - O campo "TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM
REPARTIÇÃO (X)" não corresponde ao somatório dos valores
informados nos campos "Benefícios" e "Outras Despesas
Previdenciárias" no quadro "Despesas Previdenciárias - RPPS Fundo em Repartição (Plano Financeiro)".
[ES04015] - O campo "Benefícios" não corresponde ao somatório
dos valores informados nos campos "Aposentadorias" e "Pensões
por Morte" no quadro "Despesas Previdenciárias - RPPS - Fundo
em Repartição (Plano Financeiro)".
[ES04017] - O campo "Outras Despesas Previdenciárias" não
corresponde ao somatório dos valores informados nos campos
"Compensação Financeira entre os regimes" e "Demais Despesas
Previdenciárias" no quadro "Despesas Previdenciárias - RPPS Fundo em Repartição (Plano Financeiro)".
[ES04020] - O campo "TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM
REPARTIÇÃO (X)" não corresponde ao somatório dos valores
informados nos campos "Benefícios" e "Outras Despesas
Previdenciárias" nas colunas "INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)" no quadro "Despesas
Previdenciárias - RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)".
[ES04021] - O campo "Benefícios" não corresponde ao somatório
dos valores informados nos campos "Aposentadorias" e "Pensões
por Morte" nas colunas "INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO

PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)" no quadro "Despesas
Previdenciárias - RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)".
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[ES04023] - O campo "Outras Despesas Previdenciárias" não
corresponde ao somatório dos valores informados nos campos
"Compensação Previdenciária entre os Regimes" e "Demais
Despesas Previdenciárias" nas colunas "INSCRITAS EM RESTOS A
PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)" no quadro
"Despesas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Repartição (Plano
Financeiro)".
[ES04025] - O campo "RECEITAS CORRENTES (I)" não corresponde
ao somatório dos valores informados nos campos "Receita de
Contribuições dos Segurados", "Receita de Contribuições
Patronais", "Receita Patrimonial", "Receita de Serviços" e "Outras
Receitas Correntes" no quadro "Receitas Previdenciárias - RPPS Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)".
[ES04027] - O campo "Receita de Contribuição dos Segurados" não
corresponde ao somatório dos valores informados nos campos
"Ativo", "Inativo" e "Pensionista" no quadro "Receitas
Previdenciárias - RPPS - Fundo em Capitalização (Plano
Previdenciário)".
[ES04030] - O campo "Receita de Contribuições Patronais" não
corresponde ao somatório dos valores informados nos campos
"Ativo", "Inativo" e "Pensionista" no quadro "Receitas
Previdenciárias - RPPS - Fundo em Capitalização (Plano
Previdenciário)".
[ES04032] - O campo "Receita Patrimonial" não corresponde ao
somatório dos valores informados nos campos "Receitas
Imobiliárias", "Receitas de Valores Mobiliárias" e "Outras Receitas
Patrimoniais" no quadro "Receitas Previdenciárias - RPPS - Fundo
em Capitalização (Plano Previdenciário)".
[ES04033] - O campo "Outras Receitas Correntes" não corresponde
ao somatório dos valores informados nos campos "Compensação
Financeira entre os regimes", "Receita de Aportes Periódicos para
Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)" e "Demais Receitas
Correntes" no quadro "Receitas Previdenciárias - RPPS - Fundo em
Capitalização (Plano Previdenciário)".
[ES04034] - O campo "RECEITAS DE CAPITAL (III)" não corresponde
ao somatório dos valores informados nos campos "Alienação de
Bens, Direitos e Ativos", "Amortização de Empréstimos" e "Outras
Receitas de Capital" no quadro "Receitas Previdenciárias - RPPS Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)".
[ES04035] - O campo "TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM
CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)" não corresponde ao somatório
dos valores informados nos campos "RECEITAS CORRENTES (I)" e
"RECEITAS DE CAPITAL (III)" (deduzida a "Receita de Aportes
Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)") no
quadro "Receitas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Capitalização
(Plano Previdenciário)".
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[ES04036] - O campo "RECEITAS CORRENTES (VII)" não
corresponde ao somatório dos valores informados nos campos
"Receita de Contribuições dos Segurados", "Receita de
Contribuições Patronais", "Receita Patrimonial", "Receita de
Serviços" e "Outras Receitas Correntes" no quadro "Receitas
Previdenciárias - RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)".
[ES04038] - O campo "Receita de Contribuição dos Segurados" não
corresponde ao somatório dos valores informados nos campos
"Ativo", "Inativo" e "Pensionista" no quadro "Receitas
Previdenciárias - RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)".
[ES04041] - O campo "Receita de Contribuições Patronais" não
corresponde ao somatório dos valores informados nos campos
"Ativo", "Inativo" e "Pensionista" no quadro "Receitas
Previdenciárias - RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)".
[ES04043] - O campo "Receita Patrimonial" não corresponde ao
somatório dos valores informados nos campos "Receitas
Imobiliárias", "Receitas de Valores Mobiliárias" e "Outras Receitas
Patrimoniais" no quadro "Receitas Previdenciárias - RPPS - Fundo
em Repartição (Plano Financeiro)".
[ES04044] - O campo "Outras Receitas Correntes" não corresponde
ao somatório dos valores informados nos campos "Compensação
Financeira entre os regimes" e "Demais Receitas Correntes" no
quadro "Receitas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Repartição
(Plano Financeiro)".
[ES04045] - O campo "RECEITAS DE CAPITAL (VIII)" não
corresponde ao somatório dos valores informados nos campos
"Alienação de Bens, Direitos e Ativos", "Amortização de
Empréstimos" e "Outras Receitas de Capital" no quadro "Receitas
Previdenciárias - RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)".
[ES04046] - O campo "TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM
REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)" não corresponde ao somatório dos
valores informados nos campos "RECEITAS CORRENTES (VII)" e
"RECEITAS DE CAPITAL (VIII)" no quadro "Receitas Previdenciárias RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)".
[ES04049] - O campo "Benefícios" não corresponde ao somatório
dos valores informados nos campos "Aposentadorias" e "Pensões
por Morte" no quadro "Despesas Previdenciárias - RPPS CIVIS".
[ES04050] - O campo "Outras Despesas Previdenciárias" não
corresponde ao somatório dos valores informados nos campos
"Compensação Financeira do RPPS para o RGPS", "Extinto Instituto
de Previdência dos Congressistas" e "Demais Despesas
Previdenciárias" no quadro "Despesas Previdenciárias - RPPS
CIVIS".
[ES04051] - O campo " TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
RPPS CIVIS (IV)" não corresponde ao somatório dos valores
informados nos campos "Benefícios" e "Outras Despesas
Previdenciárias" no quadro "Despesas Previdenciárias - RPPS
CIVIS".
[ES04054] - O campo "Benefícios" não corresponde ao somatório
dos valores informados nos campos "Aposentadorias" e "Pensões
por Morte" nas colunas "INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO

PROCESSADOS NO EXERCÍCIO" no quadro "Despesas
Previdenciárias - RPPS CIVIS".
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[ES04055] - O campo "Outras Despesas Previdenciárias" não
corresponde ao somatório dos valores informados nos campos
"Compensação Financeira do RPPS para o RGPS", "Extinto Instituto
de Previdência dos Congressistas" e "Demais Despesas
Previdenciárias" nas colunas "INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS NO EXERCÍCIO" no quadro "Despesas
Previdenciárias - RPPS CIVIS".
[ES04056] - O campo " TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
RPPS CIVIS (IV)" não corresponde ao somatório dos valores
informados nos campos "Benefícios" e "Outras Despesas
Previdenciárias" nas colunas "INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS NO EXERCÍCIO" no quadro "Despesas
Previdenciárias - RPPS CIVIS".
[ES04058] - O campo "Benefícios" não corresponde ao somatório
dos valores informados nos campos "Pensões" e "Outros
Benefícios" no quadro "DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES
MILITARES".
[ES04059] - O campo "TOTAL DAS DESPESAS ASSOCIADAS ÀS
PENSÕES MILITARES (II)" não corresponde ao somatório do valor
informado nos campos "Benefícios" e "Outras Despesas" no
quadro "DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES MILITARES". Regra
válida para todas as colunas.
[ES04061] - O campo "Benefícios" não corresponde ao somatório
dos valores informados nos campos "Pensões" e "Outros
Benefícios" nas colunas "INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS NO EXERCÍCIO" no quadro "Despesas Associadas às
Pensões Militares".
[ES04062] - O campo "TOTAL DAS DESPESAS ASSOCIADAS ÀS
PENSÕES MILITARES (II)" não corresponde ao somatório dos
valores informados nos campos "Benefícios" e "Outras Despesas"
nas colunas "INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
NO EXERCÍCIO" no quadro "Despesas Associadas às Pensões
Militares".
[ES04063] - O campo "RECEITAS CORRENTES (I)" não corresponde
ao somatório dos valores informados nos campos "Receita de
Contribuições", "Receita Patrimonial", e "Outras Receitas
Correntes" no quadro "Receitas Previdenciárias - RPPS CIVIS".
[ES04064] - O campo "Receita de Contribuições" não corresponde
ao somatório dos valores informados nos campos "Segurados" e
"Patronal" no quadro "Receitas Previdenciárias - RPPS CIVIS".
[ES04065] - O campo "Segurados" não corresponde ao somatório
dos valores informados nos campos "Ativos", "Inativos e
"Pensionistas , no quadro "Receitas Previdenciárias - RPPS CIVIS".
[ES04066] - O campo "Patronal" não corresponde ao somatório
dos valores informados nos campos "Ativos", "Inativos" e
"Pensionistas" no quadro "Receitas Previdenciárias - RPPS CIVIS".
[ES04067] - O campo "Receita Patrimonial" não corresponde ao
somatório dos valores informados nos campos "Receitas

Imobiliárias", "Receitas de Valores Mobiliárias" e "Outras Receitas
Patrimoniais" no quadro "Receitas Previdenciárias - RPPS CIVIS".
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[ES04068] - O campo "Outras Receitas Correntes" não corresponde
ao somatório dos valores informados nos campos "Compensações
Financeiras do RGPS para o RPPS" e "Demais Receitas Correntes"
no quadro "Receitas Previdenciárias - RPPS CIVIS".
[ES04069] - O campo "RECEITAS DE CAPITAL (II)" não corresponde
ao somatório dos valores informados nos campos "Alienação de
Bens, Direitos e Ativos", "Amortização de Empréstimos" e "Outras
Receitas de Capital" no quadro "Receitas Previdenciárias - RPPS
CIVIS".
[ES04072] - O campo "Receita de Contribuições associadas às
pensões" não corresponde ao somatório dos valores informados
nos campos "Segurados", "Patronal" e “Outras Receitas” no
quadro "RECEITAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES MILITARES".
[ES04073] - O campo "Segurados" não corresponde ao somatório
dos valores informados nos campos "Ativos", "Inativos" e
"Pensionistas" no quadro "RECEITAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES
MILITARES".
[ES04074] - O campo "Patronal" não corresponde ao valores
informado nos campo "Ativo" no quadro "RECEITAS ASSOCIADAS
ÀS PENSÕES MILITARES".
[ES04075] - O campo "TOTAL DAS RECEITAS ASSOCIADAS ÀS
PENSÕES MILITARES - I" não corresponde ao somatório dos valores
informados nos campos "Segurados", "Patronal" e "Outras
Receitas" no quadro "RECEITAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES
MILITARES".
[ES04076] - O campo "Receitas Previdenciárias (Exceto IntraOrçamentárias) (I)" não corresponde ao somatório dos valores
informados nos campos "Receitas Correntes" e "Receitas de
Capital" no quadro "Receitas" do Anexo 04.3 - RGPS.
[ES04077] - O campo "Receitas Correntes" não corresponde ao
somatório dos valores informados nos campos "Receitas de
Contribuições" e "Outras Receitas Correntes" no quadro "Receitas"
do Anexo 04.3 - RGPS.
[ES04078] - O campo "Receitas Contribuições" não corresponde ao
somatório dos valores informados nos campos "Dos
Empregadores", "Dos Trabalhadores e dos Demais Segurados" e
"Outras Contribuições" no quadro "Receitas" do Anexo 04.3 RGPS.
[ES04079] - O campo "Outras Receitas Correntes" não corresponde
ao somatório dos valores informados nos campos "Compensações
Previdenciárias do RPPS para o RGPS" e "Demais Receitas
Correntes" no quadro "Receitas" do Anexo 04.3 - RGPS.
[ES04080] - O campo "Receitas de Capital" não corresponde ao
somatório dos valores informados nos campos "Alienação de Bens,
Direitos e Ativos" e "Outras Receitas de Capital" no quadro
"Receitas" do Anexo 04.3 - RGPS.
[ES04081] - O campo "Total das Receitas Previdenciárias - RGPS (III)
= (I + II)" não corresponde ao somatório dos valores informados
nos campos "Receitas Previdenciárias (Exceto Intra-Orçamentárias)

(I)" e "Receitas Previdenciárias (Intra-Orçamentárias) (II)" no
quadro "Receitas" do Anexo 04.3 - RGPS.
ES04082

Anexo 4 RGPS

ES04083

Anexo 4 RGPS

ES04084

Anexo 4 RGPS

ES04085

Anexo 4 RGPS

ES04086

Anexo 4 RGPS

ES04087

Anexo 4 RGPS

ES04090

Anexo 4 RPPS

ES04091

Anexo 4 RPPS

ES04097

Anexo 4 RPPS

ES04098

Anexo 4 RPPS

[ES04082] - O campo "Total das Despesas Previdenciárias - RGPS
(VI) = (IV + V)" não corresponde ao somatório dos valores
informados nos campos "Despesas Previdenciárias (Exceto IntraOrçamentárias) (IV)" e "Despesas Previdenciárias (IntraOrçamentárias) (V)" no quadro "Despesas" do Anexo 04.3 - RGPS.
[ES04083] - O campo "Despesas Previdenciárias (Exceto IntraOrçamentárias) (IV)" não corresponde ao somatório dos valores
informados nos campos "Benefícios Previdenciários do Governo
Federal" e "Outras Despesas" no quadro "Despesas" do Anexo 04.3
- RGPS.
[ES04084] - O campo "Benefícios Previdenciários do Governo
Federal" não corresponde ao somatório dos valores informados
nos campos "Aposentadorias", "Pensões" e "Outros Benefícios" no
quadro "Despesas" do Anexo 04.3 - RGPS.
[ES04085] - O campo "Outras Despesas" não corresponde ao
somatório dos valores informados nos campos "Compensações
Previdenciárias do RGPS para o RPPS" e "Demais Despesas" no
quadro "Despesas" do Anexo 04.3 - RGPS.
[ES04086] - O campo "Total dos Aportes para o RGPS (Plano
Financeiro)" não corresponde ao somatório dos valores
informados nos campos "Recursos para Cobertura de Insuficiências
Financeiras", "Recursos para a Formação de Reserva" e "Outros
Aportes para o RGPS" no quadro "Aportes de Recursos para o
Regime Geral de Previdência Social" do Anexo 04.3 - RGPS.
[ES04087] - O campo "Recursos para Cobertura de Insuficiências
Financeiras" não corresponde ao somatório dos valores
informados nos campos "Provenientes de Orçamento da
Seguridade Social" e "Provenientes do Orçamento Fiscal" no
quadro "Aportes de Recursos para o Regime Geral de Previdência
Social" do Anexo 04.3 - RGPS.
[ES04090] - O campo "TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS
RPPS CIVIS (III) = (I + II)" na coluna "PREVISÃO ATUALIZADA" não
corresponde ao somatório dos valores informados nos campos
"RECEITAS CORRENTES (I)" e "RECEITAS DE CAPITAL (II)" no quadro
"Receitas Previdenciárias - RPPS CIVIS".
[ES04091] - O campo "TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS
RPPS CIVIS (III) = (I + II)" na coluna "Receita Realizada Até o
Bimestre" não corresponde ao somatório dos valores informados
nos campos "RECEITAS CORRENTES (I)" e "RECEITAS DE CAPITAL
(II)" no quadro "Receitas Previdenciárias - RPPS CIVIS".
[ES04097] - O campo "Receita de Contribuições" não corresponde
ao somatório dos valores informados nos campos "Segurados" e
"Patronal" no quadro "RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS DO FCDF".
[ES04098] - O campo "Segurados" não corresponde ao somatório
dos valores informados nos campos "Ativos", "Inativos" e
"Pensionistas" no quadro "RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS DO FCDF".
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[ES04099] - O campo "Patronal" não corresponde ao somatório
dos valores informados nos campos "Ativos", "Inativos" e
"Pensionistas" no quadro "RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS DO FCDF".
[ES04100] - O campo "Benefícios" não corresponde ao somatório
dos valores informados nos campos "Aposentadorias" e "Pensões
por Morte" no quadro "DEPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO FCDF".
[ES04101] - O campo "TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO
FCDF (VII)" não corresponde ao somatório dos valores informados
nos campos "Benefícios" e "Outras Despesas Previdenciárias" no
quadro "DEPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO FCDF".
[ES04102] - O campo "Benefícios" não corresponde ao somatório
dos valores informados nos campos "Aposentadorias" e "Pensões
por Morte" nas colunas "INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS NO EXERCÍCIO" no quadro
"DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO FCDF".
[ES04103] - O campo "TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO
FCDF (VII)" não corresponde ao somatório dos valores informados
nos campos "Benefícios" e "Outras Despesas Previdenciárias" nas
colunas "INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO
EXERCÍCIO" no quadro "DEPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO FCDF".
[ES04104] - O campo "Inativos" não corresponde ao somatório dos
valores informados nos campos "Reformas e Reservas" e "Outras
Despesas de Inativos" no quadro "DESPESAS ASSOCIADAS AOS
MILITARES INATIVOS DAS FORÇAS ARMADAS".
[ES04105] - O campo "Inativos" não corresponde ao somatório dos
valores informados nos campos "Reformas e Reservas" e "Outras
Despesas de Inativos" nas colunas "INSCRITAS EM RESTOS A
PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO" no quadro "DESPESAS
ASSOCIADAS AOS MILITARES INATIVOS DAS FORÇAS ARMADAS".
[ES04106] - O campo "TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO
RPPS (XV) = (XIII + XIV)" não corresponde ao somatório dos valores
informados nos campos "Despesas Correntes (XIII)" e "Despesas de
Capital (XIV)" no quadro "DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS".
Regra válida para todas as colunas.
[ES04107] - O campo "DESPESAS CORRENTES (XIII)" não
corresponde ao somatório dos valores informados nos campos
"Pessoal e Encargos Sociais" e "Demais Despesas Correntes" no
quadro "DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS". Regra válida para
todas as colunas.
[ES04108] - O campo "TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS
MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)" não corresponde ao somatório
dos valores informados nos campos "Contribuições dos Servidores
" e "Demais Receitas Previdenciárias" no quadro "RECEITAS
PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)".
Regra válida para todas as colunas.
[ES04109] - O campo "TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS
MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)" não corresponde ao somatório
dos valores informados nos campos "Aposentadorias ", "Pensões"
e "Outras Despesas Previdenciárias" no quadro "DESPESAS
PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)".
Regra válida para todas as colunas.
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[ES04110] - O campo "TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES DOS MILITARES
(XX)" não corresponde ao somatório dos valores informados nos
campos "Contribuição sobre a remuneração dos militares ativos",
"Contribuição sobre a remuneração dos militares inativos",
"Contribuição sobre a remuneração dos pensionistas" e "Outras
contribuições" no quadro "RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO DOS
MILITARES". Regra válida para todas as colunas.
[ES04111] - O campo "TOTAL DAS DESPESAS COM INATIVOS E
PENSIONISTAS MILITARES (XXI) " não corresponde ao somatório
dos valores informados nos campos "Inatividade", "Pensões" e
"Outras Despesas" no quadro "DESPESAS COM INATIVOS E
PENSIONISTAS MILITARES". Regra válida para todas as colunas.
[ES04112] - O campo "TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS
MANTIDOS PELO TESOURO) (IX)" não corresponde ao somatório
dos valores informados nos campos "Contribuições dos Servidores
" e "Demais Receitas Previdenciárias" no quadro "RECEITAS
PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)".
Regra válida para todas as colunas.
[ES04113] - O campo "TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS
MANTIDOS PELO TESOURO) (X)" não corresponde ao somatório
dos valores informados nos campos "Aposentadorias ", "Pensões"
e "Outras Despesas Previdenciárias" no quadro "DESPESAS
PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)".
Regra válida para todas as colunas.
[ES06001] - O valor informado no campo "RECEITAS CORRENTES
(I)" não corresponde ao somatório de "Impostos, Taxas e
Contribuições de Melhoria", "Contribuições", "Receita
Patrimonial", "Transferências Correntes" e "Demais Receitas
Correntes" no quadro "Cálculo Acima da Linha - Receitas
Primárias".
[ES06002] - O valor informado no campo "Impostos, Taxas e
Contribuições de Melhoria" não corresponde ao somatório de
"IPTU", "ISS", "ITBI", "IRRF" e "Outros Impostos, Taxas e
Contribuições de Melhoria" no quadro "Cálculo Acima da Linha Receitas Primárias".
[ES06004] - O valor informado no campo "Receita Patrimonial" não
corresponde ao somatório de "Aplicações Financeiras (II)" e
"Outras Receitas Patrimoniais" no quadro "Cálculo Acima da Linha
- Receitas Primárias".
[ES06005] - O valor informado no campo "Transferências
Correntes" não corresponde ao somatório de "Cota-Parte do
FPM", "Cota-Parte do ICMS", "Cota-Parte do IPVA", "Cota-Parte do
ITR", "Transferências da LC 87/1996", "Transferências da LC
61/1989", "Transferências do FUNDEB" e "Outras Transferências
Correntes" no quadro "Cálculo Acima da Linha - Receitas
Primárias".
[ES06006] - O valor informado no campo "Demais Receitas
Correntes" não corresponde ao somatório de "Outras Receitas
Financeiras (III)" e "Receitas Correntes Restantes" no quadro
"Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias".
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[ES06007] - O valor informado no campo "RECEITAS DE CAPITAL
(V)" não corresponde ao somatório de "Operações de Crédito (VI)",
"Amortização de Empréstimos (VII)", "Alienação de Bens",
"Transferências de Capital" e "Outras Receitas de Capital" no
quadro "Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias".
[ES06008] - O valor informado no campo "Transferências de
Capital" não corresponde ao somatório de "Convênios" e "Outras
Transferências de Capital" no quadro "Cálculo Acima da Linha Receitas Primárias".
[ES06009] - O valor informado no campo "RECEITA PRIMÁRIA
TOTAL (XII) = (IV + XI)" não corresponde ao somatório de
"RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)" e "RECEITAS
PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)" no quadro
"Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias".
[ES06010] - O valor informado no campo "DESPESAS CORRENTES
(XIII)" não corresponde ao somatório de "Pessoal e Encargos
Sociais", "Juros e Encargos da Dívida (XIV)" e "Outras Despesas
Correntes" no quadro "Cálculo Acima da Linha - Despesas
Primárias".
[ES06011] - O valor informado no campo "DESPESAS DE CAPITAL
(XVI)" não corresponde ao somatório de "Investimentos",
"Inversões Financeiras" e "Amortização da Dívida (XX)" no quadro
"Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias".
[ES06012] - O valor informado no campo "Inversões Financeiras"
não corresponde ao somatório de "Concessão de Empréstimos e
Financiamentos (XVII)", "Aquisição de Título de Capital já
Integralizado (XVIII)", "Aquisição de Título de Crédito (XIX)" e
"Demais Inversões Financeiras" no quadro "Cálculo Acima da Linha
- Despesas Primárias".
[ES06013] - O valor informado no campo "DESPESA PRIMÁRIA
TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)" não corresponde ao somatório de
"DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)", "DESPESAS
PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)" e
"RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)" no quadro "Cálculo Acima da
Linha - Despesas Primárias".
[ES06014] - O valor informado no campo "Impostos, Taxas e
Contribuições de Melhoria" não corresponde ao somatório de
"ICMS", "IPVA", "ITCD", "IRRF" e "Outros Impostos, Taxas e
Contribuições de Melhoria" no quadro "Cálculo Acima da Linha Receitas Primárias".
[ES06015] - O valor informado no campo "Transferências
Correntes" não corresponde ao somatório de "Cota-Parte do FPE",
"Transferências da LC 87/1996", "Transferências da LC 61/1989",
"Transferências do FUNDEB" e "Outras Transferências Correntes"
no quadro "Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias".
[ES06016] - O valor informado no campo "Outras Despesas
Correntes" não corresponde ao somatório de "Transferências
Constitucionais e Legais" e "Demais Despesas Correntes" no
quadro "Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias".
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[ES06017] - O valor informado no campo "Impostos, Taxas e
Contribuições de Melhoria" não corresponde ao somatório de
"ICMS", "IPVA", "ITCD", "IPTU", "ISS", "ITBI", "IRRF" e "Outros
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria" no quadro "Cálculo
Acima da Linha - Receitas Primárias".
[ES06018] - O valor informado no campo "Transferências
Correntes" não corresponde ao somatório de "Cota-Parte do FPE",
"Cota-Parte do FPM", "Cota-Parte do ITR", "Transferências da LC
87/1996", "Transferências da LC 61/1989", "Transferências do
FUNDEB" e "Outras Transferências Correntes" no quadro "Cálculo
Acima da Linha - Receitas Primárias".
[ES06027] - O valor informado no campo "DEDUÇÕES (XXIX)" não
corresponde ao somatório de "Disponibilidade de Caixa" e "Demais
Haveres Financeiras" no quadro "Cálculo Abaixo da Linha Resultado Nominal".
[ES06028] - O valor informado no campo "Alienação de Bens" não
corresponde ao somatório de "Receitas de Alienação de
Investimentos Temporários (VIII)", "Receitas de Alienação de
Investimentos Permanentes (IX) e "Outras Alienações de Bens" no
quadro "Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias".
[ES06029] - O valor informado no campo "Outras Receitas de
Capital" não corresponde ao somatório de "Outras Receitas de
Capital Não Primárias (X)" e "Outras Receitas de Capital Primárias"
no quadro "Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias".
[ES06031] - O valor informado no campo "RECEITAS PRIMÁRIAS
CORRENTES (I)" não corresponde ao somatório de "Impostos,
Taxas e Contribuições de Melhoria", "Contribuições", "Receita
Patrimonial", "Transferências Correntes" e "Demais Receitas
Correntes" no quadro "Cálculo Acima da Linha - Receitas
Primárias".
[ES06032] - O valor informado no campo "RECEITAS PRIMÁRIAS DE
CAPITAL (II)" não corresponde ao somatório de "Alienação de
Bens", "Transferências de Capital" e "Outras Receitas de Capital"
no quadro "Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias".
[ES06033] - O valor informado no campo "RECEITA PRIMÁRIA
TOTAL (III) = (I + II)" não corresponde ao somatório de "RECEITAS
PRIMÁRIAS CORRENTES (I)" e "RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL
(II)" no quadro "Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias".
[ES06034] - O valor informado no campo "DESPESAS PRIMÁRIAS
CORRENTES (IV)" não corresponde ao somatório de "Pessoal e
Encargos Sociais" e "Outras Despesas Correntes" no quadro
"Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias".
[ES06035] - O valor informado no campo "DESPESAS PRIMÁRIAS
DE CAPITAL (V)" não corresponde ao somatório de "Investimentos"
e "Inversões Financeiras" no quadro "Cálculo Acima da Linha Despesas Primárias".
[ES06036] - O valor informado no campo "DESPESA PRIMÁRIA
TOTAL (VIII) = (IV + V + VI)" não corresponde ao somatório de
"DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)", "DESPESAS PRIMÁRIAS
DE CAPITAL (V)" e "RESERVA DE CONTINGÊNCIA (VI)" no quadro
"Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias".
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[ES06037] - O valor informado no campo "DEDUÇÕES (XIV)" não
corresponde ao somatório de "Disponibilidade de Caixa" e "Demais
Haveres Financeiros" no quadro "Cálculo Abaixo da Linha Resultado Nominal".
[ES07001] - O valor informado na coluna "Saldo Total L = (e + k)"
não corresponde ao somatório de "Saldo e = (a + b) - (c + d)" e
"Saldo k = (f + g) - (i + j)" no quadro "Poder/Órgão".
[ES07002] - O valor informado no campo " TOTAL (III)=(I + II)" não
corresponde ao somatório de "RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIOS) (I)" e "RESTOS A PAGAR (INTRAORÇAMENTÁRIOS) (II)" no quadro "Poder/Órgão".
[ES07003] - O valor informado no campo " PODER LEGISLATIVO"
não corresponde ao somatório de suas contas analíticas no quadro
"Poder/Órgão".
[ES07004] - O valor informado no campo " PODER JUDICIÁRIO" não
corresponde ao somatório de suas contas analíticas no quadro
"Poder/Órgão".
[ES07005] - O valor informado no campo "MINISTÉRIO PÚBLICO"
não corresponde ao somatório de suas contas analíticas no quadro
"Poder/Órgão".
[ES07006] - O valor informado no campo "RESTOS A PAGAR
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)" não corresponde à soma
dos campos "PODER EXECUTIVO", "PODER LEGISLATIVO", "PODER
JUDICIÁRIO", "MINISTÉRIO PÚBLICO" e "DEFENSORIA PÚBLICA" no
quadro "Poder/Órgão".
[ES07007] - O valor informado no campo "RESTOS A PAGAR
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)" não corresponde à soma
dos campos "PODER EXECUTIVO", "PODER LEGISLATIVO" e
"DEFENSORIA PÚBLICA" no quadro "Poder/Órgão".
[ES07008] - O valor informado na coluna "Saldo Total L = (e + k)"
não corresponde ao somatório de "Saldo e = (a + b) - (c +d)" e
"Saldo k = (f + g) - (i + j)" no quadro "Poder/Órgão - Intra".
[ES07009] - O valor informado no campo " PODER LEGISLATIVO"
não corresponde ao somatório de suas contas analíticas no quadro
"Poder/Órgão - Intra".
[ES07010] - O valor informado no campo " PODER JUDICIÁRIO" não
corresponde ao somatório de suas contas analíticas no quadro
"Poder/Órgão - Intra".
[ES07011] - O valor informado no campo "MINISTÉRIO PÚBLICO"
não corresponde ao somatório de suas contas analíticas no quadro
"Poder/Órgão - Intra".
[ES07012] - O valor informado no campo "RESTOS A PAGAR
(INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)" não corresponde à soma dos
campos "PODER EXECUTIVO", "PODER LEGISLATIVO" e
"DEFENSORIA PÚBLICA" no quadro "Poder/Órgão - Intra".
[ES07013] - O valor informado no campo "RESTOS A PAGAR
(INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)" não corresponde à soma dos
campos "PODER EXECUTIVO", "PODER LEGISLATIVO", "PODER
JUDICIÁRIO", "MINISTÉRIO PÚBLICO" e "DEFENSORIA PÚBLICA" no
quadro "Poder/Órgão - Intra".
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[ES07014] - O valor informado no campo "RESTOS A PAGAR
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)" não corresponde à soma
dos campos "PODER EXECUTIVO", "PODER LEGISLATIVO" no
quadro "Poder/Órgão".
[ES07015] - O valor informado no campo "RESTOS A PAGAR
(INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)" não corresponde à soma dos
campos "PODER EXECUTIVO", "PODER LEGISLATIVO" no quadro
"Poder/Órgão - Intra".
[ES09001] - O valor informado no campo "DESPESAS DE CAPITAL"
não corresponde ao somatório dos valores informados nos campos
" Investimentos", "Inversões Financeiras" e " Amortização da
Dívida" no quadro "DESPESAS".
[ES09002] - O valor informado no campo "DESPESAS DE CAPITAL"
não corresponde ao somatório dos valores informados nos campos
" Investimentos", "Inversões Financeiras" e " Amortização da
Dívida" no quadro "DESPESAS". Regra válida para todas a colunas.
[ES11001] - O valor informado na coluna "SALDO ATUAL (k) = (IIIi +
IIIj)" não corresponde ao somatório entre "2019(i)" e "2020(j) = (Ib
- (IIf + IIg))" no quadro "Saldo Financeiro a Aplicar".
[ES11002] - O campo "RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)" não
corresponde ao somatório dos valores informados nos campos
"Receita de Alienação de Bens Móveis", "Receita de Alienação de
Bens Imóveis", "Receita de Alienação de Bens Intangíveis" e
"Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras" no quadro
"Receitas".
[ES11003] - O campo "APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO
DE ATIVOS (II)" não corresponde ao somatório dos valores
informados nos campos "DESPESAS DE CAPITAL" e "DESPESAS
CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA" no quadro de
"Despesas".
[ES11004] - O campo "DESPESAS DE CAPITAL" não corresponde ao
somatório dos valores informados nos campos "Investimentos",
"Inversões Financeiras" e "Amortização da Dívida" no quadro de
"Despesas".
[ES11005] - O campo "DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE
PREVIDÊNCIA" não corresponde aos valores informados nos
campos "Regime Geral da Previdência Social"* e "Regime Próprio
de Previdência dos Servidores Públicos" no quadro "Despesas".
(*Apenas para a União).
[ES13001] - O campo "TOTAL DE ATIVOS" não corresponde ao valor
informado no campo "Ativos Constituídos na SPE".
[ES13002] - O campo "TOTAL DE PASSIVOS" não corresponde ao
somatório dos valores informados nos campos "Obrigações
decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE", "Provisões de PPP" e
"Outros Passivos" no quadro "Impactos das Contratações de PPP".
[ES13003] - O campo "ATOS POTENCIAIS PASSIVOS" não
corresponde ao somatório dos valores informados nos campos
"Obrigações Contratuais", "Riscos não Provisionados", "Garantias
Concedidas"e "Outros Passivos Contingentes" no quadro
"Impactos das Contratações de PPP".
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[ES14001] - O campo "TOTAL" não corresponde ao somatório dos
valores informados nos campos "RESTOS A PAGAR PROCESSADOS"
e "RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS" no quadro "Restos a
Pagar por Poder e Ministério Público".
[ES14002] - O campo "RESTOS A PAGAR PROCESSADOS" não
corresponde ao somatório dos valores informados nos campos
"Poder Executivo", "Poder Legislativo", "Poder Judiciário",
"Ministério Público" e "Defensoria Pública" no quadro "Restos a
Pagar por Poder e Ministério Público".
[ES14003] - O campo "RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS" não
corresponde ao somatório dos valores informados nos campos
"Poder Executivo", "Poder Legislativo", "Poder Judiciário",
"Ministério Público" e "Defensoria Pública" no quadro "Restos a
Pagar por Poder e Ministério Público".
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[EV01001] - Caso possua saldo, o campo "DÉFICIT (VI)" no quadro
"Receitas Orçamentárias" só deve ser preenchido na coluna
“Receitas Realizadas – Até o Bimestre (c)”. As demais colunas
devem ficar em branco.
[EV01002] - Caso possua saldo, a linha de “Superávit Financeiro
Utilizado para Créditos Adicionais”, no quadro "Receitas
Orçamentárias", só deve receber valor nas colunas "PREVISÃO
ATUALIZADA (a)" e "RECEITAS REALIZADAS - Até o Bimestre (c)". As
demais colunas devem ficar em branco.
[EV01003] - Caso possua saldo, o campo "SUPERÁVIT (XIII)" no
quadro "Despesas Orçamentárias" só deve ser preenchido nas
colunas “Despesas Empenhadas Até o Bimestre (f)”, “Despesas
Liquidadas Até o Bimestre (h)” e "Despesas Pagas até o Bimestre
(j)". As demais colunas devem ficar em branco.
[EV01004] - Caso possua saldo, o campo "DÉFICIT (VII)" no quadro
"Receitas Orçamentárias" só deve ser preenchido na coluna
“Receitas Realizadas – Até o Bimestre (c)”. As demais colunas
devem ficar em branco.
[EV01005] - Caso possua saldo, o campo "SUPERÁVIT (XIV)" no
quadro "Despesas Orçamentárias" só deve ser preenchido nas
colunas “Despesas Empenhadas Até o Bimestre (f)”, “Despesas
Liquidadas Até o Bimestre (h)” e "Despesas Pagas até o Bimestre
(j)". As demais colunas devem ficar em branco.
[EV01006] - Caso possua saldo, o campo "AJUSTES NA PREVISÃO
ATUALIZADA (VI)" no quadro "Receitas Orçamentárias" só deve
receber valor na coluna "PREVISÃO ATUALIZADA". As demais
colunas devem ficar em branco.
[EV01007] - Caso possuam saldo, as linhas "DETALHAMENTO DOS
AJUSTES NA PREVISÃO ATUALIZADA", "Créditos Adicionais Abertos
com Superávit Financeiro", "Créditos Adicionais Abertos com
Excesso de Arrecadação" e "Créditos Cancelados Líquidos", todas
no quadro "Receitas Orçamentárias" só devem receber valor na

coluna "PREVISÃO ATUALIZADA". As demais colunas devem ficar
em branco.
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[EV01008] - A coluna "INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS (k)" do quadro "Despesas Orçamentárias" só deverá
receber valores no último bimestre.
[EV01009] - A coluna "INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS (k)" do quadro "Despesa Intra-Orçamentária" só
deverá receber valores no último bimestre.
[EV01010] - O campo "TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)"
não deve receber valor nas colunas "SALDO (g) = (e - f)" e "SALDO
(i) = (e - h)", no quadro de "Despesas Orçamentárias". Não é
permitido o valor zero.
[EV01011] - O campo "TOTAL COM SUPERÁVIT (XV) = (XIII + XIV)"
não deve receber valor nas colunas "SALDO (g) = (e - f)" e "SALDO
(i) = (e - h)", no quadro de "Despesas Orçamentárias ". Não é
permitido o valor zero.
[EV01012] - O campo "Reserva de Contingência" não deve receber
valor nas colunas "No Bimestre" e "Até o Bimestre (f)" das
DESPESAS EMPENHADAS, "No Bimestre" e "Até o Bimestre (h)" das
DESPESAS LIQUIDADAS, "DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)" e
"INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)" no
quadro "Despesas Orçamentárias".
[EV01013] - O campo "Recursos Arrecadados em Exercícios
Anteriores - RPPS" não deve receber valor nas colunas "No
Bimestre (b)", "% (b/a)", "Até o Bimestre (c)", "% (c/a)" e "SALDO
(a-c)" no quadro de "Receitas Orçamentárias".
[EV01014] - Caso possua saldo, a linha “SALDO DE EXERCÍCIOS
ANTERIORES", no quadro "Receitas Orçamentárias", não deve
receber valor nas colunas "No Bimestre (b)", "% (b/a)", "% (c/a)" e
"SALDO (a-c)".
[EV01015] - O campo "Reserva do RPPS" não deve receber valor
nas colunas "No Bimestre" e "Até o Bimestre (f)" das DESPESAS
EMPENHADAS, "No Bimestre" e "Até o Bimestre (h)" das DESPESAS
LIQUIDADAS, "DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)" e "INSCRITAS
EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)" no quadro de
"Despesas Orçamentárias".
[EV01016] - O campo "Reserva de Contingência" não deve receber
valor nas colunas "No Bimestre" e "Até o Bimestre (f)" das
DESPESAS EMPENHADAS, "No Bimestre" e "Até o Bimestre (h)" das
DESPESAS LIQUIDADAS, "DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)" e
"INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)" no
quadro de "Despesas intra-Orçamentárias".
[EV01017] - O campo "TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)" não
deve receber valor na coluna "Saldo (a-c)" no quadro de "Receitas
Orçamentárias".
[EV01018] - O campo "TOTAL COM DÉFICIT (VIII) = (V + VI + VII)"
não deve receber valor na coluna "Saldo (a-c)" no quadro de
"Receitas Orçamentárias".
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[EV02001] - A coluna "INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS (f)" no quadro "Função/Subfunção" só deve receber
valores no último bimestre.
[EV02002] - O campo "Reserva de Contingência" não deve receber
valor nas colunas "No Bimestre" e "Até o Bimestre (b)" das
DESPESAS EMPENHADAS, "No Bimestre" e "Até o Bimestre (d)" das
DESPESAS LIQUIDADAS e "INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS (f)" no quadro de "Função/Subfunção".
[EV02003] - A coluna "INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS (f)" no quadro "Função/Subfunção - Intra" só deve
receber valores no último bimestre.
[EV04001] - O campo "RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM
CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)" da coluna "INSCRITAS EM RESTOS A
PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)" não deve receber
valor no quadro "Despesas Previdenciárias - RPPS - Fundo em
Capitalização (Plano Previdenciário)".
[EV04002] - O campo "RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM
REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)" da coluna "INSCRITAS EM RESTOS A
PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)" não deve receber
valor no quadro "Despesas Previdenciárias - RPPS - Fundo em
Repartição (Plano Financeiro)".
[EV04003] - O campo "RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RGPS (VII) =
(III - VI)" da coluna "INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS NO EXERCÍCIO" não deve receber valor no quadro
"Despesas" do Anexo 04.3 - RGPS.
[EV04004] - A coluna "INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)" deve receber valor somente no
último bimestre do exercício no quadro "Despesas Previdenciárias
- RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)".
[EV04005] - A coluna "INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)" deve receber valor somente no
último bimestre do exercício no quadro "Despesas Previdenciárias
- RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)".
[EV04006] - A coluna "INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS NO EXERCÍCIO" no quadro "Despesas" do Anexo
04.3 - RGPS deve receber valor somente no último bimestre do
exercício.
[EV04007] - O campo "RESULTADO PREVIDENCIÁRIO RPPS CIVIS (V)
= (III - IV)" da coluna "INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS NO EXERCÍCIO" não deve receber valor no quadro
"Despesas Previdenciárias - RPPS - Civis".
[EV04008] - O campo "RESULTADO ASSOCIADO ÀS PENSÕES
MILITARES (III) = (I - II) da coluna "INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO" não deve receber valor no
quadro "Despesas Associadas às Pensões Militares".
[EV04009] - A coluna "INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS NO EXERCÍCIO" deve receber valor somente no
último bimestre do exercício no quadro "Despesas Previdenciárias
- RPPS CIVIS".
[EV04010] - A coluna "INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS NO EXERCÍCIO" deve receber valor somente no

último bimestre do exercício no quadro "Despesas Associadas às
Pensões Militares".
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[EV04012] - A coluna "INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS NO EXERCÍCIO" deve receber valor somente no
último bimestre do exercício no quadro "DESPESAS ASSOCIADAS
AOS MILITARES INATIVOS DAS FORÇAS ARMADAS".
[EV04013] - A coluna "INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS NO EXERCÍCIO" deve receber valor somente no
último bimestre do exercício no quadro
"DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO FCDF".
[EV04014] - O campo "RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FCDF (VIII) =
(VI – VII)" da coluna "INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS NO EXERCÍCIO" não deve receber valor no quadro
"DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO FCDF".
[EV04015] - O campo "RESULTADO TOTAL - MILITARES INATIVOS
(VI) = (IV - V)" da coluna "INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS NO EXERCÍCIO" não deve receber valor no quadro
"Despesas Associadas aos Militares Inativos das Forças Armadas".
[EV04016] - O campo "RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI)
= (XII – XV)" da coluna "INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)" não deve receber valor no
quadro "DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS".
[EV04017] - A coluna "INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)" deve receber valor somente no
último bimestre do exercício no quadro "DESPESAS DA
ADMINISTRAÇÃO - RPPS".
[EV04018] - O campo "RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS
PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)" da coluna "INSCRITAS EM
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)" não deve
receber valor no quadro "Despesas Previdenciárias (Benefícios
Mantidos pelo Tesouro)".
[EV04019] - A coluna "INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)" deve receber valor somente no
último bimestre do exercício no quadro "Despesas Previdenciárias
(Benefícios Mantidos pelo Tesouro)".
[EV04020] - O campo "RESULTADO ASSOCIADO ÀS PENSÕES E OS
INATIVOS MILITARES (XXII) = (XX–XXI)" da coluna "INSCRITAS EM
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)" não deve
receber valor no quadro "Despesas com Inativos e Pensionistas
Militares".
[EV04021] - A coluna "INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)" deve receber valor somente no
último bimestre do exercício no quadro "Despesas com Inativos e
Pensionistas Militares".
[EV04022] - O campo "RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS
PELO TESOURO (XI) = (IX - X)" da coluna "INSCRITAS EM RESTOS A
PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO" não deve receber valor
no quadro "Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos pelo
Tesouro)".
[EV04023] - A coluna "INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS NO EXERCÍCIO" deve receber valor somente no

último bimestre do exercício no quadro "Despesas Previdenciárias
(Benefícios Mantidos pelo Tesouro)".
EV06001

Anexo 6

EV11001

Anexo 11

EV14001

Anexo 14

[EV06001] - Os campos referentes à "RESERVA DE CONTINGÊNCIA
(XXII)" nas colunas "Despesas Empenhadas", "Despesas
Liquidadas", "Despesas Pagas (a)", "Restos a Pagar Processados
Pagos (b)", "Restos a Pagar Não Processados Liquidados" e "Restos
a Pagar Não Processados Pagos (c)" não devem ser preenchidos no
quadro "Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias".
[EV11001] - O campo "Regime Geral da Previdência Social" do
quadro "Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e
Aplicação dos Recursos" não deve ser preenchido.
[EV14001] - O campo "Complementação da União ao FUNDEB" nas
colunas "% Mínimo a Aplicar no Exercício" e "% Aplicado Até o
Bimestre" do quadro "Despesas com Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino" não deve ser preenchido.

