
Layout dos Dados Cadastrais repassado pela equipe da COAAT/CGACI/SRPPS/SPREV-MF: 
 

a. Especificação dos dados 
 

Deverão ser disponibilizados, preferencialmente, na extensão “.csv”, observando-se a mesma ordem, 
estrutura e padrão, conforme especificados nas tabelas abaixo.  
 
O preenchimento dos campos é obrigatório, salvo quando não disponíveis no banco de dados 
atualmente utilizado pelo órgão, situação que deverá ser justificada. 
 
 A consistência e completude dos dados são muito importantes para a avaliação da situação 
financeira e atuarial do RPPS dos servidores civis da União, que segue os parâmetros 
estabelecidos na Portaria MPS nº 403/2008.  
 
O envio das informações aqui requeridas tem por fundamento o art. 96 da Lei nº 13.707, de 14 de 
agosto de 2018. 

 
 

b. Dados dos ATIVOS 
 

Nome do Campo 
Tipo de 
dados 

Descrição 

IdUnico Numérico 

Identificador único do registro na base de dados unificados 
para a Avaliação Atuarial. Valor único que identifique o 
registro, pode ser utilizado aquele constante do sistema de 
dados cadastrais já utilizado pelo órgão, desde que elimine 
possíveis duplicidades de registro. 

NomeOrgao Texto 
Nome do órgão ao qual o servidor está vinculado. Tamanho 
Máximo 85 Caracteres 

CodigoOrgao Numérico 
CNPJ do órgão ao qual o servidor está vinculado. 
Preencher sem traços ou pontos. 

CodigoPoder Numérico 
Código do Poder Tabela 05 ao qual o servidor está 
vinculado. Preencher sem traços ou pontos. 

NomePoderOrgao Texto 
Nome do poder ao qual o servidor está vinculado. Tamanho 
Máximo 85 Caracter 

MatriculaServidor Texto 
Número da matrícula do servidor. Preencher sem traços 
ou pontos. 

CpfServidor Numérico 
Número do CPF do servidor. Preencher sem traços ou 
pontos. Não há necessidade de zero à esquerda. 

NúmeroPasepServidor Numérico 
Número de identificação (PASEP/PIS/NIT) do servidor. 
Preencher sem traços ou pontos. 

Sexo Texto 
Sexo no formato M para masculino e F para feminino. 
Preencher com letra Maiúscula, sem espaço, sem aspas 

EstadoCivil Numérico 
Código do estado civil do servidor de acordo com a Tabela 
01. 

DataNascimento Data Data de nascimento no formato dd/mm/aaaa. 

DataInícioRpps Data 

Refere-se a data de início do servidor em outro RPPS, de 
Municípios, Estados ou Distrito Federal, anterior ao atual  
vínculo. Referente a tempo de serviço já averbado. 
Preencher no formato dd/mm/aaaa. 

DataFimRpps Data 

Refere-se a data de início do servidor em outro RPPS, de 
Municípios, Estados ou Distrito Federal, anterior ao atual  
vínculo. Referente a tempo de serviço já averbado. 
Preencher no formato dd/mm/aaaa. 

TempoContribuicaoRpps Numérico 

Refere-se a Tempo de contribuição em outros RPPS já 
averbado pelo servidor, referente a vínculos anteriores 
em Municípios, Estados ou Distrito Federal.  INFORMAR 
EM DIAS.  



DataInícioRgps Data 

Refere-se a data de entrada do servidor no mercado de 
trabalho em vínculo relativo ao RGPS, já averbado pelo 
servidor, anterior ao ingresso na União. Preencher no 
formato dd/mm/aaaa. 

DataFimRgps Data 

Refere-se a data de saída do servidor em vínculo relativo 
ao RGPS, anterior ao ingresso na União, referente a tempo 
de serviço já averbado pelo servidor. Preencher no formato 
dd/mm/aaaa. 

TempoContribuicaoRgps Numérico 
Refere-se a Tempo de contribuição do RGPS já averbados 
pelo servidor, referente a vínculos anteriores vinculados ao 
RGPS. INFORMAR EM DIAS. 

DataIngressoEnte Data 

Data de ingresso do servidor na União. Preencher no 
formato dd/mm/aaaa. Caso o servidor já tenha 
ingressado na União em outro cargo anteriormente ao 
atual vínculo, colocar a data de ingresso no cargo 
anterior. 

DataIngressoServPub Data 
Data de ingresso do servidor no serviço público. Preencher 
no formato dd/mm/aaaa. 1º data de ingresso no serviço 
público. 

DataIngressoUltCarreira Data 
Data de ingresso do servidor na sua atual carreira. 
Preencher no formato dd/mm/aaaa. 

DataInícioExercicioCargo Data 
Data de início do exercício do servidor no cargo. Preencher 
no formato dd/mm/aaaa. 

Nomecargo Texto 
Nome do cargo ao qual o servidor está vinculado. Tamanho 
Máximo 50 Caracteres. 

Codigocargo Texto 
Código do cargo ao qual o servidor está vinculado. 
Preencher sem traços ou pontos. 

EhEscolaridadeCargoSuperior Texto 
Indicar se o cargo o qual o servidor está vinculado 
exige nível superior. Preencher com SIM ou NAO. Com 
letra maiúscula, sem acento, aspas e espaços. 

AbonoPermanencia Texto 
Preencher com SIM se o servidor recebe abono de 
permanência ou NAO se não recebe. Com letra maiúscula, 
sem acento, aspas e espaços. 

EhProfessor Texto 

Indicar se o servidor é professor em exercício das funções 
de magistério na educação infantil e no ensino 
fundamental e médio. Preencher com SIM ou NAO. Com 
letra maiúscula, sem acento, aspas e espaços. 

EhMembroMinisterioPub Texto 
Indicar se o servidor é membro do Ministério Público. 
Preencher com SIM ou NAO. Com letra maiúscula, sem 
acento, aspas e espaços. 

EhMagistrado Texto 
Indicar se o servidor é magistrado. Preencher com SIM ou 
NAO. Com letra maiúscula, sem acento, aspas e espaços. 

EhMembroTCU Texto 
Indicar se o servidor é membro do TCU. Preencher com 
SIM ou NAO. Com letra maiúscula, sem acento, aspas e 
espaços. 

EhAposentadoriaespecial Texto 
Indicar se o servidor tem direito a aposentadoria especial, 
nos termos da Súmula Vinculante nº 33. Preencher com 
“SIM” ou “NAO”. 

EhFunpresp Texto 

Fez opção por aderir ao Regime de Previdência 
Complementar (RPC) ou é vinculado ao Regime de 
Previdência Complementar (RPC) de acordo com a 
legislação específica, por ter ingressado após o 
funcionamento da entidade de previdência e não ter 
vínculo contínuo em decorrência do seu desligamento no 
ente anterior. Preencher com SIM ou NAO. Com letra 
maiúscula, sem acento, aspas e espaços. 

TipoVinculo Numérico 
Indicar o tipo de vínculo do servidor de acordo com a 
Tabela 02  

SituacaoFuncional Numérico 
Indicar a situação funcional do servidor de acordo com a 
Tabela 03  



PrimeiraRemuneracaoContribuicao Numérico 

Primeira remuneração sobre qual incidiu contribuições 
recebida pelo servidor (a partir do mês 07/1994). 

EXEMPLO 1000.05. 

RemuneracaoContribuicao Numérico 

Remuneração atual sobre a qual incidem as contribuições 
para o RPPS (somente informar a base de cálculo da 
contribuição do servidor, não informar remuneração bruta 
e nem parcelas indenizatórias ou outras que não incidem 
as contribuições). Se servidor optou por incluir verbas 
transitórias, decorrentes de local de trabalho ou de cargo 
em comissão na base de cálculo, nos termos da Lei nº 
10.887/2004, deverá incluir no valor da remuneração de 
contribuição. Se servidor é sujeito à Previdencia 
Complementar informar o valor até o teto do RGPS. Com 

separador de casas decimais. EXEMPLO 1000.05. 
 
 
 

c. Dados dos APOSENTADOS 
 

 
 

Nome do Campo 
Tipo de 
dados 

Descrição 

IdUnico Numérico 
Identificador único do registro na base de dados 
unificados para a Avaliação Atuarial. Valor único 
que identifique o registro. 

CodigoOrgao Numérico 
CNPJ do órgão ao qual o aposentado está 
vinculado. Preencher sem traços ou pontos. 

NomeOrgao Texto 
Nome do órgão ao qual o aposentado está 
vinculado. Tamanho Máximo 85 Caracteres. 

CodigoPoder Numérico 
Código do Poder Tabela 05 ao qual o aposentado 
está vinculado. Preencher sem traços ou pontos. 

NomePoderOrgao Texto 
Nome do poder ao qual o aposentado está 
vinculado.  

MatriculaAposentado Texto 
Número da matrícula do aposentado. Preencher 
sem traços ou pontos. 

CpfAposentado Numérico 
Número do CPF do aposentado. Preencher sem 
traços ou pontos. 

NumeroPasep Numérico 
Número de identificação (PASEP/PIS/NIT) do 
aposentado. Preencher sem traços ou pontos. 

SexoAposentado Texto 
Sexo no formato M para masculino e F para 
feminino. Com letra maiúscula, sem acento, aspas 
e espaços. 

EstadoCivilAposentado Numérico 
Código do estado civil do aposentado de acordo 
com a Tabela 01  

DataNascimentoAposentado Data 
Data de nascimento do aposentado no formato 
dd/mm/aaaa. 

DataIniBenef Data 
Data de início do benefício no formato 
dd/mm/aaaa. 

ValorBenef Numérico 

Valor do atual benefício mensal de aposentadoria. 
Com separador de casas decimais. EXEMPLO 

1000.05. 

ValidezAposentado Texto 

Informar se o servidor foi aposentado por invalidez 
ou, se após aposentado, ficou inválido (válido ou 
inválido). Preencher com V para válido ou I para 
inválido. Com letra maiúscula, sem acento, aspas 
e espaços. 



DataPrimeiraElegibilidade Data 

Data em que o aposentado adquiriu condições 
para requerer a aposentadoria, correspondente à 
data de início do recebimento do abono de 
permanência ou da data que complementou os 
requisitos para o abono (a que tiver no banco de 
dados). Preencher no formato dd/mm/aaaa. 

NomecargoAposentado Texto 
Nome do cargo ao qual o aposentado estava 
vinculado. Tamanho Máximo 50 Caracteres 

CodigocargoAposentado Texto 
Código do cargo ao qual o aposentado estava 
vinculado. Preencher sem traços ou pontos. 

EhEscolaridadeCargoSuperiorAposentado Texto 

Indicar se o cargo ao qual o aposentado estava 
vinculado exige nível superior. Preencher com SIM 
ou NAO. Com letra maiúscula, sem acento, aspas 
e espaços. 

EhProfessorAposentado Texto 

Indicar se o aposentado era professor em exercício 
das funções de magistério na educação infantil e 
no ensino fundamental e médio. Preencher com 
SIM ou NAO. Com letra maiúscula, sem acento, 
aspas e espaços. 

EhMembroMinisterioPubAposentado Texto 
Indicar se o aposentado era membro do Ministério 
Público. Preencher com SIM ou NAO. Com letra 
maiúscula, sem acento, aspas e espaços. 

EhMagistradoAposentado Texto 
Indicar se o aposentado era magistrado. 
Preencher com SIM ou NAO. Com letra maiúscula, 
sem acento, aspas e espaços. 

EhMembroTCUAposentado Texto 
Indicar se o aposentado era membro do TCU. 
Preencher com SIM ou NAO. Com letra maiúscula, 
sem acento, aspas e espaços. 

SituaçãoFuncional Numérico 
Indicar a situação funcional do aposentado 
servidor com o Órgão de acordo com a Tabela 03. 

 
d. Dados dos PENSIONISTAS 

 

Nome do Campo 
Tipo de 
dados 

Descrição 

IdUnico Numérico 
Identificador único do registro na base de dados 
unificados para a Avaliação Atuarial. Valor único que 
identifique o registro. 

CodigoOrgao Numérico 
CNPJ do órgão que atualmente faz o pagamento da 
pensão por morte. Preencher sem traços ou pontos. 

NomeOrgao Texto 
Nome do órgão que atualmente faz o pagamento da 
pensão por morte. 

CodigoPoder Numérico 
Código do Poder Tabela 05 do órgão que 
atualmente faz o pagamento da pensão por morte. 
Preencher sem traços ou pontos. 

NomePoderOrgao Texto 
Nome do poder do órgão que atualmente faz o 
pagamento da pensão por morte. Tamanho Máximo 
85 Caracteres. 

MatriculaServidorInstituidor Texto 
Número da matrícula do servidor instituidor da 
pensão na data da morte. Preencher sem traços ou 
pontos. 

CpfServidorInstituidor Numérico 
Número do CPF do servidor instituidor da pensão na 
data da morte. Preencher sem traços ou pontos. 

PasepServidorInstituidor Numérico 
Número de Identificação (PASEP/PIS/NIT) do 
servidor instituidor da pensão na data da morte. 
Preencher sem traços ou pontos. 

DataInicioPensao 
 

Data 
Data de início da pensão. Preencher no formato 
dd/mm/aaaa. 



ValorParcelaBenefícioPensao Número 

Valor atual do benefício mensal da parcela de 
pensão que cabe a cada pensionista. Com 

separador de casas decimais. EXEMPLO 1000.05. 

DuracaoPensao 
 

Texto 
Duração do benefício de pensão no formato V para 
Vitalícia e T para Temporária. Com letra maiúscula, 
sem acento, aspas e espaços. 

CpfPensionista Número 
Número do CPF do pensionista. Preencher sem 
traços ou pontos. 

SexoPensionista Texto 
Sexo do pensionista no formato M para masculino e 
F para feminino. Com letra maiúscula, sem acento, 
aspas e espaços. 

EstadoCivilPensionista Numérico 
Código do estado civil do pensionista de acordo com 
a Tabela 03.  

DataNascimentoPensionista Data 
Data de nascimento do pensionista no formato 
dd/mm/aaaa. 

ValidezPensionista 
 

Texto 
Indica a atual condição do pensionista (válido ou 
inválido). Preencher com V - válido ou I - inválido. 
Com letra maiúscula, sem acento, aspas e espaços. 

TipoDependenciaPensionista Numérico 
Tipo da dependência entre o pensionista e o servidor 
vinculado de acordo com a Tabela 04.   

SituacaoFuncionalSrvidorInstituidor Numérico 
Indica a situação funcional do servidor instituidor 
com o Órgão de acordo com a Tabela 03 (item 12) 

 
 
 

e. Dados dos DEPENDENTES 
 

Nome do Campo 
Tipo de 
dados 

Descrição 

IdUnico Numérico 
Identificador único do registro na base de dados unificados 
para a Avaliação Atuarial. Valor único que identifique o 
registro. 

CodigoOrgao Numérico 
CNPJ do órgão ao qual o servidor está vinculado. 
Preencher sem traços ou pontos. 

NomeOrgao Texto 
Nome do órgão ao qual o servidor ativo ou aposentado está 
vinculado. Tamanho Máximo 85 Caracter. 

CodigoPoder Numérico 
Código do Poder Tabela 05 ao qual servidor ou aposentado 
está vinculado. Preencher sem traços ou pontos. 

NomePoderOrgao Texto 
Nome do poder ao qual o servidor ativo ou aposentado está 
vinculado. Tamanho Máximo 85 Caracter. 

MatriculaInstituidor Numérico 
Número da matrícula do servidor ativo ou aposentado. 
Preencher sem traços ou pontos. 

CpfInstituidor Numérico 
Número do CPF do servidor ativo ou aposentado. 
Preencher sem traços ou pontos. 

PasepInstituidor Numérico 
Número de identificação (PASEP/PIS/NIT) do servidor ativo 
ou aposentado. Preencher sem traços ou pontos. 

TipoDependencia Numérico 
Tipo da dependência entre o dependente e o servidor ativo 
ou aposentado vinculado de acordo com a Tabela 04. 

FinsPrevidenciarios 
 

Texto 
Informar se a dependência será indicada para fins 
previdenciários. Preencher com SIM ou NAO. Com letra 
maiúscula, sem acento, aspas e espaços. 

DataInicioDependencia 
 

Data 
Data de início da dependência. Preencher no formato 
dd/mm/aaaa. 

DataPrevistaFimDependencia 
 

Data 
Data de previsão para o fim da dependência. Preencher no 
formato dd/mm/aaaa. 



CpfDependente Numérico 
Número do CPF do dependente. Preencher sem traços ou 
pontos. 

SexoDependente Texto 
Sexo do dependente no formato M para masculino e F para 
feminino. Com letra maiúscula, sem acento, aspas e 
espaços. 

EstadoCivil Numérico 
Código do estado civil do dependente de acordo com a 
Tabela 01.  

DataNascimentoDependente Data 
Data de nascimento do dependente no formato 
dd/mm/aaaa. 

ValidezDependente 
 

Numérico 
Indicar a condição do dependente válido ou inválido. 
Preencher com V - válido ou I - inválido. Com letra 
maiúscula, sem acento, aspas e espaços. 

SituacaoFuncionalInstituidor Numérico 
Indica a situação funcional do servidor instituidor servidor 
com o Órgão de acordo com a Tabela 03. 

 
 
 

f. TABELAS 
 
Tabela 01 – Estado Civil 

Código Descrição 

1 SOLTEIRO (A) 

2 CASADO (A) 

3 VIÚVO (A) 

4 SEPARADO (A) JUDICIALMENTE 

5 DIVORCIADO (A) 

6 UNIÃO ESTÁVEL 

9 OUTROS 

 
 
Tabela 02 – Tipo de Vínculo  

Código Descrição 

1 SERVIDOR(A) DE CARGO EFETIVO 

2 SERVIDOR(A) ESTÁVEL (OUTRAS SITUAÇÕES) 

3 SERVIDOR(A) EM CARGO TEMPORÁRIO 

4 SERVIDOR(A) EM CARGO COMISSIONADO EXCLUSIVO 

5 SERVIDOR(A) EXERCENDO MANDATO ELETIVO 

6 EMPREGADO(A) PÚBLICO (CLT) 

7 SERVIDOR(A) ESTÁVEL NAO EFETIVO NA FORMA DO ART. 19 DO ADCT 

8 SERVIDOR(A) - MILITAR 

99 OUTROS 

 
 
Tabela 03 – Situação Funcional  

Código Descrição 

1 EM EXERCÍCIO 

2 EXONERADO 

3 LICENCIADO(A) COM REMUNERAÇÃO 

4 LICENCIADO(A) SEM REMUNERAÇÃO 

5 CEDIDO(A) COM ÔNUS 

6 CEDIDO(A) SEM ÔNUS 

7 REQUISITADO(A) COM ÔNUS 

8 REQUISITADO(A) SEM ÔNUS 

9 DEMITIDO(A) 

10 EM DISPONIBILIDADE 

11 FALECIDO 

12 APOSENTADO(A) 



13 RECLUSO 

14 REFORMA - MILITAR 

15 RESERVA - MILITAR 

99 OUTROS 

 
 
Tabela 04 – Tipos de Dependências 

Código Descrição 

1 CÔNJUGUE 

2 COMPANHEIRO(A) 

3 FILHO(A) MENOR NAO EMANCIPADO(A) 

4 FILHO(A) INVÁLIDO(A) 

5 PAI(MÃE) COM DEPENDÊNCIA ECONÔMICA 

6 ENTEADO(A) MENOR NAO EMANCIPADO(A) COM DEPENDÊNCIA ECONÔMICA 

7 ENTEADO(A) INVÁLIDO(A) COM DEPENDÊNCIA ECONÔMICA 

8 IRMÃO(A) MENOR NAO EMANCIPADO(A) COM DEPENDÊNCIA ECONÔMICA 

9 IRMÃO(A) INVÁLIDO(A) COM DEPENDÊNCIA ECONÔMICA 

10 MENOR TUTELADO 

11 NETO 

12 EX-CÔNJUGE QUE RECEBA PENSÃO DE ALIMENTOS 

99 OUTROS 

 

Tabela 05 – Código Poder 

Código Descrição 

0 EXECUTIVO 

1 LEGISLATIVO 

2 JUDICIARIO 

3 MINISTERIO PUBLICO 

4 TRIBUNAL DE CONTAS 

5 OUTROS 

 

 

 

 

 

Todos os campos são obrigatórios caso não tenha a informação de informa no 

exemplo abaixo. “;;”. 

 

Da seguinte forma: 

 

970;TRIBUNAL;410352000000;1;LEGISLATIVO;7494;1256411060;15030174423;M

;6;21/10/1983;06/10/2011;;2;;;;06/10/2011;06/10/2011;06/10/2011;06/10/2011;ANALI

STA LEGISLATIVO;1;SIM;NAO;NAO;NAO;NAO;NAO;NAO;NAO;1;1;26541.89 

 

 

Com relação à Data de início período RPPS. 

 

Data de início do período RPPS, em caso de mais de um período averbado. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL  CÂMARA MUNICIPAL  TRIBUNAL-UNIAO 

INICIO RPPS FIM RRPS  INICIO RPPS FIM RRPS  INICIO RPPS FIM RPPS 

01/01/1990 01/01/1991  01/01/1993 01/12/1994  17/11/2000   



 

 
Nesse exemplo iremos usar apenas duas datas a primeira data de RPPS e a última data RPPS. Em uma única linha. 

Exemplo 01/01/1990;01/12/1994  

 

 

Data de início do período RPPS, com apenas um tempo de serviço averbado de outro 

RPPS, “: 

 

PREFEITURA MUNICIPAL   TRIBUNAL-UNIAO 

INICIO RPPS FIM RRPS   INICIO RPPS FIM RPPS 

01/01/1990 01/01/1991   17/11/2000   

 

 
Nesse exemplo iremos usar apenas duas datas a primeira data de RPPS e a última data RPPS. Em uma única linha. 

Exemplo 01/01/1990;01/01/1991 
 

 

Data de início do período RGPS, em caso de mais de um período averbado: 

 

PADARIA-LTDA  LEITURA-LTDA  TRIBUNAL-UNIAO 

INICIO 

RGPS FIM RGPS  INICIO RGPS FIM RGPS  INICIO RPPS FIM RPPS 

01/01/1990 01/01/1991  01/01/1993 01/12/1994  17/11/2000   

 

 
Nesse exemplo iremos usar apenas duas datas a primeira data de RGPS e a última data RGPS. Em uma única linha. 

Exemplo 01/01/1990;01/12/1994  

 

Provavelmente algumas das informações não estejam em sistemas, apenas em pasta 

funcional o que exigirá uma pesquisa manual. Nesse caso, pode-se deixar o atributo em 

Branco ou Vazio, deve-se justificar.  

 

Exemplo. “Inviabilidade técnica em decorrência do tempo, pois tais informações estão 

em arquivos impressos ou em fase de digitalização e etc”   


