Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais
Diretoria de Tecnologia da Informação
Módulo: Instrumentos de Planejamento

1.1.1.1

Caso de uso Validar Arquivo de Unidades e Subunidades
Orçamentárias

1.1.1.1.1

Precondições

1. O caso de uso UC2 - Caso de uso Descompactar e Converter arquivos do módulo de
Instrumentos de Planejamento deve ter sido concluído com sucesso.
2. O processo de validação das informações do arquivo XML referente aos dados de ORGAO
deve ter sido concluído.
1.1.1.1.2

Fluxo principal

1. O SICOM carrega os dados do arquivo UOC.
2. Para cada registro do arquivo UOC:
2.1. O SICOM verifica se o codOrgao informado é igual ao codOrgao de algum registro
do arquivo ORGAO da remessa corrente e caso esta condição não ocorra emite a
mensagem de erro ME307_COD_INEXISTENTE ao Agente da Administração
Pública.
2.2. O SICOM verifica se a combinação formada pelos campos codOrgao e
codUnidadeSub é única para cada registro, e caso esta condição não ocorra emite a
mensagem de erro ME48_UNIDADE_DUPLICADA ao Agente da Administração
Pública.
2.3. O SICOM verifica se o campo idFundo está preenchido.
2.3.1. O SICOM verifica o valor informado no campo idFundo é igual a algum valor
cadastrado na lista de identificadores cadastrados na base de dados do SICOM.
Caso não seja, a mensagem de erro ME6_CÓDIGO_INVALIDO deve ser
emitida para o Agente da Administração Pública.
3. Deve ser informado uma unidade orçamentária ou subunidade onde o campo idFundo é
igual a “02”. Caso esta condição não seja atendida o SICOM emite a mensagem de erro
ME288_UOC_FUNDO ao Agente da Administração Pública.
4. O SICOM verifica se para todos os Órgãos informados no arquivo ORGAO existe ao
menos uma unidade orçamentária cadastrada (eSubUnidade = 2) na remessa corrente e
caso esta condição não ocorra emite a mensagem de erro ME49_ORGAO_UOC ao Agente
da Administração Pública.
5. O SICOM conclui o processamento das informações do arquivo UOC.
1.1.1.1.3

Subfluxos

Não aplicável.
1.1.1.1.4

Fluxos alternativos

Não aplicável.
1.1.1.1.5

Não aplicável.
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1.1.1.1.6

Exceções

Não aplicável.

1.1.1.1.7

Alterações para o exercício de 2014

Alteração do campo tipoIdUnidade para idFundo.

1.1.1.1.8

Alterações para o exercício de 2015

Alteração das mensagens de exceções para mensagens de erro.
1.1.1.1.9

Observações

O cadastro de subunidades orçamentárias é opcional.

