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Dicionário de Dados
Todos os registros apresentados se referem à:
CODIGO_ORGAO_NO_CGU
TIPO_ORGAO
CODIGO_UNIDADE_GESTORA
CODIGO_ORGAO_SUPERIOR

57280
2
238014
3 3000

CODIGO_VIAGEM
Código numérico sequencial único da viagem. A numeração foiiniciadaem06/05/2010
(implantação da versão própria do sistema SCDP na Dataprev).
Nota: Os três arquivos mantém uma única sequência
CODIGO_SEQUENCIA_VIAGEM
Uma viagem é constituída de trechos ou sequências. Assim um CODIGO_VIAGEM
poderá/deverá ter mais de um CODIGO_SEQUENCIA_VIAGEM
NOME_FUNCIONARIO
Nome de funcionário da Dataprev, de Colaborador ou ainda de Convidado que
viajou.
DIRETORIA
Indica a Diretoria a que pertence o funcionário que viajou ou que convidou.
Constituída da Presidência e de quatro diretorias:
• PR – Presidência
• DFS – Diretoria de Finanças e Serviços Logísticos
• DIT – Diretoria de Infra-estrutura de TIC
• DRD - Diretoria de Desenvolvimento e Relacionamento
• e Informações
• DPE – Diretoria de Pessoas
Nota: A Presidência – PR inclui a Superintendência de Atendimento (SUAT) que
subordina todas as Unidades Regionais (uma em cada unidade federativa) e seus
funcionários
DATA_PARTIDA_ORIGEM
Data de partida de cada trecho
DATA_CHEGADA_DESTINO
Data de chegada ao destino de cada trecho
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PAIS_ORIGEM
UF_ORIGEM
MUNICIPIO_ORIGEM
Determinam o local de origem do trecho ou sequência da viagem
PAIS_DESTINO
UF_DESTINO
MUNICIPIO_DESTINO
Determinam o local de destino do trecho ou sequência da viagem
MEIO_TRANSPORTE
Valores: Aéreo, Ferroviário, Fluvial, Marítimo, Rodoviário, Veículo Oficial, Veículo
Próprio
CATEGORIA_PASSAGEM
Indica a classe do vôo em viagens aéreas.
Valores:
1 => primeira classe
2 => classe executiva
3 => classe econômica
0 => não se aplica opção ser utilizada no caso de viagens não aéreas
MOTIVO_VIAGEM Valor pago pela passagem aérea por Sequência da viagem (por
trecho ou sequência)
NUMERO_DIARIAS
Quantidade de diárias pagas ao viajante por viagem(não por Sequência).
Valores: Admite meia diária quando não houver pernoite
VALOR_DIARIA
Valor total das diárias pagas ao viajante por viagem(não por Sequência).
TOTAL_VIAGEM
Valor total da viagem = valores das passagens + valor total das diárias + acréscimos –
deduções, por viagem (não por Sequência).
VALOR_ACRESCIMOS
Adicionais de embarque e desembarque - descontos de vale alimentação e vale
transporte, por viagem(não por Sequência).
Nota: O fato destes últimos quatro campos serem relacionados por Viagem e não por
Sequência da Viagem justifica os campos em branco ou com “-“
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