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 Metas Fiscais

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 caso de uso UC6 - Caso de uso Validar Arquivo de Município deve ter sido concluído
com sucesso.
1.1.1.1.2

Fluxo principal

1. O SICOM inicia o processamento dos dados do arquivo MTFIS.
2. O SICOM aciona o Subfluxo Validar Exercício.
3. O SICOM conclui o processamento das informações do arquivo MTFIS.
1.1.1.1.3

Subfluxos

1.1.1.1.4

Subfluxo Validar Exercício

1. O SICOM verifica se o primeiro registro informado é relativo exercício atual. O campo
exercicio deve ser exatamente igual ao valor do campo anoReferenciaLOA do arquivo
IDE. Caso essa condição não ocorra, o SICOM emite a mensagem de erro
ME34_ANO_EXERCICIO_INVALIDO.
2. O SICOM verifica se o segundo e terceiro registro do arquivo referem-se aos dois
exercícios subseqüentes ao atual. O campo exercicio deve ter o valor relativo ao exercício
atual somado do valor 1, para o primeiro ano após o exercício atual, e do valor 2, para o
segundo ano após o exercício atual.Caso essa condição não ocorra, o SICOM emite a
mensagem de erro ME35_ANOS_METAS_FISCAIS_INVALIDOS.
1.1.1.1.5

Fluxos alternativos

Não aplicável.
1.1.1.1.6

Diagrama de estado / Diagrama de atividade

Não aplicável.

1.1.1.1.7

Exceções

Lista de exceções detalhadas na Tabela de Exceções

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

Os registros devem estar ordenados de acordo com o ano do exercício. O primeiro registro
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deve ser relativo ao ano do exercício atual, o segundo e terceiro registros devem se referir ao
primeiro e segundo ano após o exercício atual respectivamente.

