
Nome Tipo Descrição

Código da viagem Numérico

Código seqüencial da viagem, criado pelo órgão. Esse 

código deve identificar unicamente cada viagem.

Código do órgão Numérico Código do órgão fornecido pela CGU

Tipo de órgão Numérico Tipo de órgão fornecido pela CGU

Código da Unidade Gestora Numérico Código da UG responsável pela viagem.

Código do órgão superior Numérico Código do órgão superior fornecido pela CGU

CPF do servidor Numérico

CPF de quem realizou a viagem. Caso não possua CPF, esse 

campo deverá ser preenchido com um código que o 

identifique de forma única

Nome do servidor String Nome de quem realizou a viagem

Cargo Numérico

Código do cargo realizou a viagem. Preencher com zeros 

caso não se aplique (ver tabela auxiliar)

Hora de partida da origem Numérico

Data e hora de partida do trecho Formato: 

AAAAMMDDHHMM

Hora de chegada no destino Numérico

Data e hora de chegada do trecho Formato: 

AAAAMMDDHHMM

País de origem Numérico Código do país

UF de origem String Sigla UF - só para cidades brasileiras

Município de origem Numérico Código do município - só para cidades brasileiras

País de destino Numérico Código do país

UF de destino String Sigla UF - só para cidades brasileiras

Município de destino Numérico Código do município - só para cidades brasileiras

Meio de transporte Numérico Código do meio de transporte utilizado no trecho

Categoria da passagem Numérico

Indica a classe do vôo em viagens aéreas. Valores: 1 => 

primeira classe 2 => classe executiva 3 => classe 

econômica No caso de viagens não aéreas, deverá ser 

utilizada a opção 0 => não se aplica

Valor da passagem no trecho Numérico

Valor total da passagem no trecho (tarifa praticada + taxa 

de embarque +taxa serviço) Formato: 2 casas decimais, 

sem vírgula Ex: R$ 253,20 = '0000000000000025320'

Motivo da viagem

Alfanuméri

co Descrição textual do motivo da viagem

Número de diárias Numérico

Número de diárias recebidas por trecho Formato: 2 casas 

decimais, sem vírgula Ex: 3,50 = '0000000000000000350'

Valor total de diárias por 

trecho Numérico

Valor total de diárias recebidas por trecho Formato: 2 

casas decimais, sem vírgula Ex: R$ 253,20 = 

'0000000000000025320'

Dicionário de Dados 



Valor total da viagem Numérico

Valor total da viagem (valores das passagens + valor total 

das diárias + acréscimos – deduções) Formato: 2 casas 

decimais, sem vírgula Ex: R$ 253,20 = 

'0000000000000025320'

Valor de acréscimos e 

deduções Numérico

(adicionais de embarque e desembarque - descontos de 

vale alimentação e vale transporte) Formato: 2 casas 

decimais, sem vírgula. Caso o valor seja negativo, a 

primeira posição deverá conter o sinal de subtração (-) Ex: 

R$ -253,20 = '- 000000000000025320'

Data de gravação Numérico

Data de gravação do registro Formato: 

AAAAMMDDHHMM

Valor total da hospedagem Numérico Valor total das hospedagens contratadas para a viagem.

Valor toral das locações Numérico

Valor total das locações de veículos contratadas para a 

viagem.


