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Convênios 

Descrição dos campos 

Campo Tipo Descrição 

cod numeric Codigo do sistema 

numOriginal numeric Número do convênio gerado no SIGA 

codExecutor numeric sigefes 

nome 

text 

Numero do Processo físico ou e-docs ou 
texto infomando que se trata de termo de 
colaboração ou termo de fomento. 

ugCod numeric codigo da UG (concedente) 

ugPapel numeric sigefes 

ugNome text Nome do órgão estadual (concedente) 

ugDescricaoPapel text Informa o papel (Concedente) 

codTipoTransferencia 
numeric 

Informa código relacionado ao nome 
informnado em "nomeTipoTransferencia" 

nomeTipoTransferencia 

text 

Informa tipo da transferência 
enquadradas no orçamento 
(AUXILIO/TRANSFERÊNCIA E SUBVENÇÃO 
OU CONVÊNIO/ACORDO/AJUSTE) 

ugBanco numeric sigefes 

ugAgencia text sigefes 

ugDomicilioBancario text sigefes 

pessoaBanco 
numeric 

código do banco do convenente 
(recebedor do recurso) 

pessoaAgencia 
numeric 

código da agência do convenente 
(recebedor do recurso) 

pessoaDomicilioBancario 
numeric 

código do domicílio do banco do 
convenente (recebedor do recurso) 

executorBanco text sigefes 

executorAgencia text sigefes 

executorDomicilioBancario text sigefes 

codConcedenteConvenente text CNPJ do convenente 

nomeConcedenteConvenente 
text 

Nome do convenente (recebedor do 
recurso) 

dataCelebracao timestamp data em que o convênio foi celebrado 

dataPublicacao timestamp data em que o convênio foi publicado 

dataInicioVigencia timestamp data de início de vigência do convênio 
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dataFimVigencia timestamp data fim de vigência do convênio 

dataRescisao timestamp Data em que o convênio foi rescindido 

dataPublicacaoRescisao timestamp Data em que a rescisão foi publicada 

dataConclusao timestamp sigefes 

dataRegistro timestamp Data de registro do ajuste no Sigefes 

dataCancelamento timestamp sigefes 

valorConcessao numeric Valor repassado pelo Estado 

valorTotalAditivos 
numeric 

Somatório dos valores de aditivos cujo 
objeto seja acréscimo de valor 

valorContrapartida numeric Valor aportado pelo convenente 

objetivo text Objeto da parceria 

numProcessoExterno numeric sigefes 

numProcessoEstadual numeric sigefes 

objeto text Objeto da parceria 

codSIAFIMunicipio numeric Código Siaf município 

nomeMunicipio 
text 

Nome do município. Não está sendo 
utilizado 

justificativa 
text 

Justificativa do convênio. Não está sendo 
utilizado 

cnpjConcedenteConvenente text CNPJ do convenente/concedente 

responsavelConcedente 
text 

Responsável concedente. Não está sendo 
utilizado 

responsavelConvenente 
text 

Responsável convenente. Não está sendo 
utilizado 

codIBGEMunicipio 
numeric 

Código IBGE do Município. Não está 
sendo utilizado 

Id numeric Código do Sistema 

 


