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PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 

Controladoria Geral do Município 

Tipo de consulta:  

Favorecidos 

 

Conteúdo:  

As consultas, geradas em arquivos nos formatos “.txt” e “.xls”, apresentam informações  

relativas a cada liquidação realizada para o seu respectivo favorecido, tanto relativas a 

execução orçamentária quanto a execução de restos a pagar. O ano selecionado na tela de 

consulta refere-se ao exercício em que ocorreram as movimentações de liquidação e 

pagamento e respectivas anulações. Desta forma, uma mesma liquidação pode ser 

apresentada em consultas realizadas com anos diferentes, para os casos de execução de 

restos a pagar, quando a liquidação tenha ocorrido em um ano e o pagamento tenha ocorrido 

em anos posteriores. 

 

Observação:  

No formato “.xlsx”, os campos relativos a valores monetários são apresentados tendo o “ . 

(ponto)“ como separador de decimal. Para a realização de cálculos com estes campos, os 

mesmos devem ter o “ . (ponto)” substituído pela “ , (vírgula)“.       

 

Campos fornecidos no arquivo: 

Nome do Campo Conteúdo Tipo Observação 

Órgão do empenho 
Código do órgão executor do 
empenho 

Texto 

Este campo apresenta o 
mesmo conteúdo do campo 
“Órgão executor”, exceto nos 
casos de execução 
descentralizada. Neste caso, o 
campo apresenta o mesmo 
conteúdo do campo “Unidade 
orçamentária executora”   

Descrição do órgão do 
empenho 

Descrição do órgão executor do 
empenho 

Texto 

Este campo apresenta o 
mesmo conteúdo do campo 
“Descrição do órgão executor”, 
exceto nos casos de execução 
descentralizada. Neste caso, o 
campo apresenta o mesmo 
conteúdo do campo “Descrição 
da unidade orçamentária 
executora”   

Exercício do empenho Ano de realização do empenho Texto   

Número do empenho Número do empenho Texto   

Órgão programa de 
trabalho 

Código do órgão, relativo ao 
programa de trabalho 

Texto   

Unidade programa de 
trabalho 

Código da unidade, relativa ao 
programa de trabalho 

Texto   

Natureza da despesa 
Código completo da natureza 
de despesa 

Texto   
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Descrição da natureza 
Descrição da natureza de 
despesa 

Texto   

Data da liquidação 
Data de realização da 
liquidação 

Data   

Data do pagamento 
Data de realização do 
pagamento da liquidação 

Data   

Número da liquidação Número da liquidação Texto   

Vl liq Valor liquidado Número   

Vl anul liq 
Valor anulado da liquidação, 
relativo a execução 
orçamentária 

Número   

vl anul liq rp 
Valor anulado da liquidação, 
relativo a execução de restos a 
pagar 

Número   

Dt anul liq 
Data de realização da anulação 
da liquidação 

Data   

Vl pago Valor pago Número   

Dt anul pag 
Data de realização da anulação 
do pagamento 

Data   

Vl anul disp 

Valor anulado do pagamento 
com retorno ao saldo 
disponível, relativo a execução 
orçamentária 

Número   

Vl anul emp 

Valor anulado do pagamento 
com retorno ao saldo do 
empenho, relativo a execução 
orçamentária 

Número   

Vl anul rp 
Valor anulado do pagamento, 
relativo a execução de restos a 
pagar 

Número   

Favorecido Nome do favorecido Texto   

Código favorecido CNPJ ou CPF do favorecido Texto   

Tipo favorecido Código do tipo de favorecido Texto 
O campo pode apresentar os 
seguintes conteúdos: 1, 2, 3 ou 
4 

Descrição do favorecido Descrição do tipo de favorecido Texto 

O campo pode apresentar os 
seguintes conteúdos: CPF (se 
tipo de favorecido = 1), CNPJ 
(se tipo de favorecido = 2), 
ÓRGÃO (se tipo de favorecido 
= 3), MATRÍCULA (se tipo de 
favorecido = 4) 
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Processo de liquidação 
Número do processo da 
liquidação (processo fatura) 

Texto   

Processo do empenho 
Número do processo instrutivo 
da despesa/empenho 

Texto   

Programa de trabalho 
Código do programa de 
trabalho 

Texto   

Descrição do programa de 
trabalho 

Descrição do programa de 
trabalho 

Texto   

Fonte de recursos Código da fonte de recursos Texto   

Descrição da fonte de 
recursos 

Descrição da fonte de recursos Texto   

Vl Soma Retencao 
Somatório dos campos 
relativos às retenções 

Número   

Vl INSS Valor de retenção de INSS Número   

Vl ISS Valor de retenção de ISS Número   

Vl ir Valor de retenção de IR Número   

Vl descontos 
Valor de retenção de desconto 
obtido para pagamento da 
fatura 

Número   

Vl multas 
Valor da retenção de multa 
contratual aplicada a ser 
deduzida do pagamento 

Número   

Vl csll Valor de retenção de CSLL Número   

Vl cofins Valor de retenção de COFINS Número   

Vl pis pasep 
Valor da retenção de 
PIS/PASEP 

Número   

Vl cofins pis pasep csll 
Valor de retenção conjunta 
COFINS/PIS/PASEP/CSLL 

Número   

Vl tafi 
Valor de retenção de taxa de 
administração de financiamento 
de imóvel 

Número 

Taxa incidente sobre 
financiamento de imóvel, retida 
do vendedor, concedido pela 
autarquia INSTITUTO DE 
PREVIDÊNCIA E 
ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO 
DO RIO DE JANEIRO – 
PREVIRIO 
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Vl tafc 
Valor de retenção de taxa de 
administração de financiamento 
de computador 

Número 

Taxa incidente sobre 
financiamento de computador, 
retida do vendedor, concedido 
pela autarquia INSTITUTO DE 
PREVIDÊNCIA E 
ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO 
DO RIO DE JANEIRO - 
PREVIRIO 

Vl trfc 
Valor de retenção de taxa de 
risco sobre financiamento de 
computador 

Número 

Taxa incidente sobre 
financiamento de computador, 
retida do vendedor, concedido 
pela autarquia INSTITUTO DE 
PREVIDÊNCIA E 
ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO 
DO RIO DE JANEIRO - 
PREVIRIO 

Modalidade 
Modalidade da licitação da 
despesa relativa ao empenho 

Texto   

Fundamentação Legal 
Dispositivo da legislação que 
fundamenta a realização da 
despesa relativa ao empenho 

Texto   

Banco 
Código do banco (fonte 
pagadora) 

Texto   

Agencia banco 
Código da agência do banco 
(fonte pagadora) 

Texto   

Conta banco 
Código da conta bancária 
(fonte pagadora) 

Texto   

Órgão instrumento 
Código do órgão executor do 
contrato vinculado ao empenho 

Texto   

Ano instrumento 
Ano do contrato vinculado ao 
empenho 

Texto   

Nr instrumento 
Número do contrato vinculado 
ao empenho 

Texto   

Órgão executor 
Código da AUTARQUIA, 
EMPRESA, FUNDAÇÃO, 
FUNDO ou SECRETARIA 

Texto   

Descrição do órgão 
executor 

Descrição da AUTARQUIA, 
EMPRESA, FUNDAÇÃO, 
FUNDO ou SECRETARIA 

Texto   

Unidade orçamentária 
executora 

Código da unidade 
orçamentária do empenho 

Texto   

Descrição da unidade 
orçamentária executora 

Descrição da unidade 
orçamentária do empenho 

Texto   
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Categoria Econômica 
Código da categoria 
econômica, relativa à natureza 
de despesa 

Texto   

Descrição da categoria 
econômica 

Descrição da categoria 
econômica, relativa à natureza 
de despesa 

Texto   

Programa 
Código do programa, relativo 
ao programa de trabalho 

Texto   

Descrição de programa 
Descrição do programa, relativo 
ao programa de trabalho 

Texto   

Grupo de despesa 
Código do grupo, relativo à 
natureza de despesa 

Texto   

Descrição de grupo de 
despesa  

Descrição do grupo, relativo à 
natureza de despesa 

Texto   

Elemento de despesa 
Código do elemento, relativo à 
natureza de despesa 

Texto   

Descrição do elemento de 
despesa 

Descrição do grupo, relativo à 
natureza de despesa 

Texto   

Modalidade de aplicação 
Código da modalidade de 
aplicação, relativo à natureza 
de despesa 

Texto   

Descrição da modalidade 
de aplicação 

Descrição da modalidade de 
aplicação, relativo à natureza 
de despesa 

Texto   

Vl sem retencao 
Valor pago deduzido do 
somatório das retenções 

Número   

Número licitação 
Número da licitação que deu 
origem ao empenho  

Texto   

Poder 
Indicação do poder ao qual 
está vinculado o órgão executor 

Texto 

Como são apresentadas 
apenas as liquidações dos 
órgãos do poder executivo 
municipal, o campo apresenta o 
seguinte conteúdo: 
EXECUTIVO 

Tipo Administração 

Indicação da classificação do 
órgão executor, em relação a 
sua composição na estrutura 
da Administração Pública 

Texto 

O campo pode apresentar os 
seguintes conteúdos: 
AUTARQUIA, EMPRESA, 
FUNDAÇÃO, FUNDO e 
SECRETARIA 
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Dir Ind 

Indicação da classificação do 
órgão executor, em relação a 
sua composição na estrutura 
consolidada da Administração 
Pública 

Texto 
O campo pode apresentar os 
seguintes conteúdos:  
DIRETA, INDIRETA 

 


