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PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 

Controladoria Geral do Município 

Tipo de consulta:  

Receitas 

 

Conteúdo:  

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

consolidadas da execução orçamentária relativas aos valores de previsão e arrecadação, 

ocorridos no ano selecionado. Em relação aos valores de arrecadação, os mesmo são 

apresentados por cada mês do ano selecionado.      

 

Observação:  

No formato “.xls”, 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 

Exercicio 
Ano selecionado (execução 
da receita) 

Texto 
 

Desc_Orgao Descrição do órgão Texto 

Se valores correspondentes 
aos órgãos da Administração 
Direta, o campo apresenta a 
palavra “PREFEITURA”.  
 
Se valores correspondentes 
aos órgãos da Administração 
Indireta, o campo apresenta a 
descrição de cada órgão da 
administração indireta. 

Codigo_Rubrica 
Código completo da 
natureza da receita 

Texto 
 
 

Desc_Rubrica 
Descrição da natureza da 
receita 

Texto 
 

Receita_Prevista 
Valor previsto a ser 
arrecadado no ano 
selecionado 

Número 
 

Receita_Arrecadada 
Valor arrecadado, 
acumulado, no ano 
selecionado 

Número 
 

Receita_Arrecadada_Jan 
Valor arrecadado no mês de 
janeiro do ano selecionado 

Número  

Receita_Arrecadada_Fev 
Valor arrecadado no mês de 
fevereiro do ano selecionado 

Número  

Receita_Arrecadada_Mar 
Valor arrecadado no mês de 
março do ano selecionado 

Número  

Receita_Arrecadada_Abr 
Valor arrecadado no mês de 
abril do ano selecionado 

Número  

Receita_Arrecadada_Mai 
Valor arrecadado no mês de 
maio do ano selecionado 

Número  

Receita_Arrecadada_Jun 
Valor arrecadado no mês de 
junho do ano selecionado 

Número  
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Receita_Arrecadada_Jul 
Valor arrecadado no mês de 
julho do ano selecionado 

Número  

Receita_Arrecadada_Ago 
Valor arrecadado no mês de 
agosto do ano selecionado 

Número  

Receita_Arrecadada_Set 
Valor arrecadado no mês de 
setembro do ano 
selecionado 

Número  

Receita_Arrecadada_Out 
Valor arrecadado no mês de 
outubro do ano selecionado 

Número  

Receita_Arrecadada_Nov 
Valor arrecadado no mês de 
novembro do ano 
selecionado 

Número  

Receita_Arrecadada_Dez 
Valor arrecadado no mês de 
dezembro do ano 
selecionado 

Número  

 


