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XI – IMPORTAÇÃO DE ARQUIVOS
O módulo Deliberação 260 permite a importação de dados diretamente dos sistemas em uso no
órgão, de forma similar à importação existente no SIGFIS. Este processo é feito individualmente por
Tabela de Dados através de arquivos texto (formato txt) cujas estruturas estão apresentadas em
anexo, disponível no portal do TCE-RJ.
Esta seção explica o funcionamento da tela de importação de dados a partir de arquivos no formato
texto.

XI.1 FORMATAÇÃO DOS ARQUIVOS TEXTOS QUE SERÃO IMPORTADOS
Para proceder com a importação de dados de forma automática, os usuários devem gerar arquivos no
formato texto (TXT) contendo as informações desejadas, seguindo as regas definidas pelo TCE-RJ. O
TCE-RJ elaborou um conjunto de convenções e padrões que deve ser respeitado ao gerar os arquivos
TXT para importação pelo sistema. Além disso, a importação de dados a partir de arquivos TXT para
cada tabela de dados possui uma especificação de informações previstas (posição e comprimento de
cada informação) que deve ser seguida ao criar o arquivo TXT. Estas convenções, padrões e
especificação de posição e comprimento das informações de cada tabela de dados foram denominadas
de layout e constituem as regras que devem ser seguidas para que a importação ocorra com sucesso.
O arquivo que define o layout de importação de cada arquivo TXT está disponível na página do TCE-RJ
na internet, a partir do menu Jurisdicionados\ SIGFIS (estadual ou municipal) \ Manuais, como
mostrado nas telas abaixo.

Figura XI.1-1 – Menu Jurisdicionados \ Manuais no portal do TCE-RJ
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Após entrar na página dos manuais, localize a seção [Layout de Importação da Deliberação 260/2013
- Versão 2014] e consulte o arquivo que descreve o layout no link disponibilizado, como mostrado na
tela abaixo.

Figura XI.1-2 – Link para consultar o layout dos arquivos TXT
Siga as instruções do arquivo de layout para montar os arquivos TXT correspondentes a cada tabela
de dados.
Uma vez que o arquivo TXT esteja pronto, siga as instruções da próxima seção para proceder com a
carga das informações nele contidas para dentro do sistema.

XI.2 IMPORTANDO OS ARQUIVOS TXT

Para importar um arquivo TXT, clique no botão [Importar arquivos],
existente na tela principal.

,

Figura XI.2-1 – Botão para abrir a tela de Importar Arquivos
Na versão atual, está disponível apenas a importação do arquivo TXT que contém as informações dos
Salários de Contribuição. Assim, o sistema exibirá a tela a seguir, para que o usuário indique o
arquivo TXT a ser importado.
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Figura XI.2-2 – Tela para a seleção de arquivo TXT
Clique no botão [Procurar] e no diálogo que é exibido, selecione o arquivo TXT a ser importado e
clique em [Abrir].
Para proceder com a importação das informações do arquivo TXT, clique no botão [Enviar].
Observe com atenção as seguintes características da importação:
1. Caso ocorra erro em alguma linha, o arquivo não será importado. Ou seja, uma linha
com erro impede que as demais linhas do arquivo sejam importadas: mesmo as linhas
corretas não serão importadas.
2. O layout definido para cada tabela de dados possui um conjunto de campos definidos como
identificador do processo para o qual as informações serão importadas. Estes campos são
obrigatórios e o processo a que eles fazem referência deve existir. Os campos definidos como
identificadores da informação aparecem no arquivo de layout com a indicação “(PK)”.
3. Não serão efetuadas importações para processos já enviados ao TCE-RJ. Linhas que façam
referência a processos que não estejam na situação [Em elaboração] serão consideradas como
erro e o arquivo não será importado.
4. Caso os valores indicados para os campos chaves corresponda a uma informação já existente
no processo, a linha correspondente será considerada como duplicidade e será ignorada, não
sendo considerada como erro e tão pouco tendo o valor atualizado. Para importar um valor já
importado ou já digitado no sistema, o usuário deve excluir a informação, para só depois
proceder com a importação.
Após ler o arquivo e as suas linhas, o sistema exibirá dois tipos de avisos:


Aviso para o arquivo, indicando se ele foi importado e o número de linhas importadas com
sucesso; ou, em caso de erro, indicando que o arquivo não foi importado e exibindo o número
de linhas com erros. Veja estes avisos na [Figura VIII.2-3 – Mensagens sobre o
processamento do arquivo].

Figura XI.2-3 – Mensagens sobre o processamento do arquivo
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Aviso sobre a leitura e processamento de cada linha do arquivo TXT. O sistema lista em uma
tabela o número da linha e o resultado do processamento dela. O processamento indica se: a
linha foi inserida; a linha está sem erro (mas não foi inserida); a linha contém uma informação
já existente (repetida); ou que a linha possui um erro. Veja estes avisos na [Figura VIII.2-4 –
Mensagens sobre o processamento das linhas do arquivo].

Figura XI.2-4 – Mensagens sobre o processamento das linhas do arquivo
Veja um exemplo da tela completa de um caso de sucesso na importação do arquivo:

Figura XI.2-5 – Tela mostrando o resultado da importação de um arquivo sem erros
Veja um exemplo da tela completa de um caso de erro na importação do arquivo:
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Figura XI.2-6 – Tela mostrando o resultado da importação de um arquivo com erros

Após o resultado, clique no botão
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