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Remuneração 

Descrição dos campos 

Campo Tipo Descrição 

Orgao  Órgão de localização do servidor 

NumFunc 
 

Número de identificação do servidor 

NumVinc 

 
Número de identificação da vinculação funcional do 
servidor no órgão 

Nome  Nome completo do servidor 

NumPens 
 Número que identifica os dependentes beneficiários 

do servidor 

NomePensionista  Nome completo do pensionista 

CentroCusto 

 Unidade que realiza atos de gestão orçamentária, 
financeira, patrimonial e de controle, bem como atos 
de pessoal sujeitos a registro 

MesFolha  Mês e ano de competência da folha 

MesCompetencia  Mês e ano de competência da rubrica  

Funcao 

 
Cargos em Comissão ou as Funções Gratificadas 
ocupado pelo servidor 

Cargo 
 

Cargo público ocupado pelo servidor 

CodCargo 

 
Identificador numérico único para representar um 
cargo 

CodFuncao 

 
Identificador numérico único para representar uma 
função 

Situacao_Folha  Situação do servidor na folha 

CodRubrica  Número de Identificação da rubrica 

Rubrica 
 Detalhamento da informação de vantagem ou 

desconto 

VantagemDesconto 
 Identificação para valores de vantagem (V) ou de 

desconto (D) 

TipoFuncao   

Valor  Valor creditado ou debitado do servidor 

Id   
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Vínculos 

Descrição dos campos 

Campo Tipo Descrição 

NumFunc 
 

Número de identificação do servidor 

NumVinc 

 
Número de identificação da vinculação funcional do 
servidor no órgão 

Cpf  Número de CPF do servidor 

Orgao  Órgão de localização do servidor 

OrgaoExt  Descrição do órgão por extenso 

TipoVinculo  Tipo de relação entre o servidor e a instituição 

Nome  Nome completo do servidor 

FormaVacancia 
 Identificação da forma de desligamento do servidor 

do órgão 

TipoAposentadoria  Identificação da forma de aposentadoria do servidor 

CodFuncao 
 Identificador numérico único para representar uma 

função 

Funcao 

 
Cargos em Comissão ou as Funções Gratificadas 
ocupado pelo servidor 

CodCargo 

 
Identificador numérico único para representar um 
cargo 

Cargo 
 

Cargo público ocupado pelo servidor 

Situacao  Situação do vínculo do servidor 

Exercicio 

 
Data em que o funcionário entrou em exercício no 
cargo inicial deste vínculo 

Vacancia 
 Data de vacância do cargo após término do vínculo 

do servidor com a instituição 

Aposentadoria 
 Data da aposentadoria do servidor, quando este 

passa a ser caracterizado como inativo 

NumPens 
 Número que identifica os dependentes beneficiários 

do servidor 

NomePen  Nome completo do pensionista 

TipoPensao 
 

Tipo de pensão concedida ao pensionista 

InicioPensao 
 

Data início da pensão  

FimPensao 
 

Data final da pensão  

 
 

 

 

 

 

 


