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

1.1.1.1
1.1.1.1.1

Caso de uso Validar Arquivo de Identificação da Remessa
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
1.1.1.1.2

Fluxo principal

1. O SICOM inicia o processamento dos dados do arquivo IDE.
2. O SICOM verifica se o campo codMunicipio informado está cadastrado na base de dados
do Servidor de Recebimento do SICOM. Caso esta condição não ocorra o SICOM emite
a mensagem de erro ME6_CÓDIGO_INVALIDO. O SICOM interrompe o
processamento da remessa.
3. O SICOM verifica se o valor do campo cnpjMunicipio é igual ao CNPJ do órgão do tipo
“Prefeitura Municipal” cadastrado na lista de Órgãos do Município, na base de dados do
Servidor de Recebimento e caso esta condição não ocorra emite a mensagem de erro
ME6_CÓDIGO_INVALIDO ao Agente da Administração Pública.
4. O SICOM verifica se o codOrgao informado corresponde ao código do Órgão cadastrado
no módulo de Instrumentos de Planejamento e armazenado na base de dados do TCE.
Caso esta condição não ocorra emite a mensagem de erro ME307_COD_INEXISTENTE
ao Agente da Administração Pública.
5. O SICOM verifica se o tipoOrgao informado corresponde ao tipo de Órgão informado
para o Órgão no módulo de Instrumentos de Planejamento e armazenado na base de dados
do TCE. Caso esta condição não ocorra emite a mensagem de erro
ME6_CÓDIGO_INVALIDO ao Agente da Administração Pública.
5.1. Caso o passo anterior seja bem sucedido, o SICOM verifica se o órgão cadastrado
no portal do SICOM é do tipo “Prefeitura Municipal”. Caso esta condição não ocorra
emite a mensagem de erro ME200_ORGAO_INVALIDO ao Agente da
Administração Pública.
6. O SICOM verifica se a remessa submetida é referente ao órgão autenticado no
Portal_SICOM comparando as seguintes informações: codMunicipio, cnpjMunicipio
codOrgaoe tipoOrgao. Caso algum dado apresente divergência a mensagem de erro
ME294_REMESSA_INCORRETA deve ser emitida ao Agente da Administração
Pública.
7. O SICOM verifica se o exercicioReferenciaLOA possui o mesmo valor informado no
exercício de referência da remessa no Portal SICOM.Caso esta condição não seja atendida
a mensagem de erro ME608_IDE_EXERCICIO_INVALIDO deve ser emitida ao Agente
da Administração Pública.
8. O SICOM valida se o ano informado no campo exercicioReferenciaLOA está contido no
intervalo compreendido entre o ano inicial do PPA (campo exercicioInicialPPA) e o ano
final do PPA (campo exercicioFinalPPA). Caso esta condição não ocorra o SICOM
emite a mensagem de erro ME16_ANO_REFERENCIA_LOA_PPA_INVALIDO ao
Agente da Administração Pública.
9. O SICOM valida se a diferença entre o ano informado no campo exercicioFinalPPA e o
ano informado no campo exercicioInicialPPA é de exatamente 3 anos. Caso esta condição
não ocorra o SICOM emite a mensagem de erro ME17_PERIODO_PPA_INVALIDO ao
Agente da Administração Pública.
10. Caso o campo opcaoSemestralidade esteja preenchido o SICOM verifica se o valor
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informado é igual a “1” ou “2”. Se esta condição não for atendida a mensagem de erro
ME6_CÓDIGO_INVALIDO deve ser emitida ao Agente da Administração Indireta
11. Se o campo opcaoSemestralidade estiver preenchido com a opção “1 - Sim”:
11.1.
O SICOM verifica na base de dados, na tabela de Município, se o mesmo
possui população inferior ou igual a cinqüenta mil habitantes. Caso a população seja
superior o SICOM emite a mensagem de erro ME221_NAO_OPTANTE ao Agente
da Administração Publica.
11.2.
O SICOM verifica na base de dados, na tabela de Opção de Semestralidade
no SIACE LRF, se o mesmo formalizou esta condição junto ao Tribunal por meio de
instrumento legal. Caso esta condição não seja atendida o SICOM emite a
mensagem de erro ME598_OPCAO_DIVERGENTE_LRF ao Agente da
Administração Publica.
12. Se o campo opcaoSemestralidade estiver preenchido com a opção “2 - Não”:
12.1.
O SICOM verifica na base de dados, na tabela de Opção de Semestralidade
no SIACE LRF, se o mesmo formalizou esta condição junto ao Tribunal por meio de
instrumento legal. Caso esta condição ocorra o SICOM emite a mensagem de erro
ME598_OPCAO_DIVERGENTE_LRF ao Agente da Administração Publica.
13. O SICOM valida se a data informada no campo dataGeracao é menor ou igual a data
atual. Caso esta condição não ocorra o SICOM emite a mensagem de erro
ME18_DATA_GERACAO_ARQUIVO_INVALIDA ao Agente da Administração
Pública.
14. O SICOM conclui o processamento das informações do arquivo IDE.
1.1.1.1.3

Subfluxos

Não aplicável.

1.1.1.1.4

Fluxos alternativos

Não aplicável.

1.1.1.1.5

Diagrama de estado / Diagrama de atividade

Não aplicável.

1.1.1.1.6

Exceções

Não aplicável.

1.1.1.1.7

Alterações para o exercício de 2014

Alterado número de mensagem recebida pelo usuário.

1.1.1.1.8

Alterações para o exercício de 2015
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Alteração de todas as mensagens de exceções por mensagens de erro.

1.1.1.1.9
Não aplicável

Observações

