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Orientações Gerais 

Quem deve gerar o arquivo 
Todo Ente Federativo municipal que tenha servidores regidos pelo regime jurídico estatutário. 

Frequência de Envio dos Dados 
Carga Inicial: Deve ser enviado todo o histórico do servidor. 

Carga Mensal: Deve ser enviado mensalmente, mesmo que não haja alterações. 

Independentemente do tipo de carga, todos os servidores presentes no arquivo terão seus 

dados atualizados se já estiverem no RPPS. 

Formato do Arquivo 
O formato do arquivo é o padrão XML com codificação ISO-8859-1. 

Nome do Arquivo 
Não há restrições quanto ao nome do arquivo. 

Campos Data 
Campos de data devem ser escritos no formato dd/mm/aaaa. 

Campos Moeda 
Campos de valor monetário devem ser escritos sem símbolo de moeda, sem separador de 

milhar e com no máximo duas casas decimais separadas por vírgula. 

Campos Numéricos 
Campos de números gerais devem ser escritos sem separador de milhar. 

Campos Texto 
O tamanho dos campos tipo texto é variável e estão especificados os tamanhos máximos 

aceitos. 

  



 

 

Estrutura do Arquivo 
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> 
<RPPS tipoCarga="I/M">> 
  <entidade id="000001" nome="PREFEITURA MUNICIPAL DE " /> 
    <servidores> 
      <servidor nome="" matricula="" contrato="" cargo="" salarioBase="" .../> 
        <documentos> 
          <cpf numero="" /> 
          <rg numero="" orgao="" uf="" dataEmissao="" /> 
          <nit numero="" /> 
        </documentos> 
        <endereco cep="" logradouro="" numero="" complemento="" bairro="" .../>          
          <dependentes> 
            <dependente nome="" dataNascimento="" sexo="" parentesco="" .../> 
          </dependentes> 
        <historicoFinanceiro> 
          <itemHistoricoFinanceiro mes="" ano="" totalProventos="" .../> 
            <salario mensal="" decimoTerceiro="" /> 
            <contribuicao mensal="" decimoTerceiro="" /> 
            <patronalEntidade taxa="" mensal="" decimoTerceiro="" /> 
            <patronalComplementar taxa="" mensal="" decimoTerceiro="" /> 
            <deducoes salarioMaterindade="" salarioFamilia="" outrasDeducoes="" /> 
          </itemHistoricoFinanceiro> 
        </historicoFinanceiro> 
        <afastamentos> 
          <itemAfastamento motivo="" dataInicio="" dataRetorno=""/> 
        </afastamentos> 
        <desligamento motivo="" data="" /> 
      </servidor> 
    </servidores> 
  </entidade> 
</RPPS> 

  



 

 

RPPS 
<RPPS> 

Tag destinada aos dados raiz do arquivo contendo os atributos abaixo relacionados. Esta tag 

pode aparecer apenas uma vez no arquivo. 

Nome Descrição Obrigatório Tipo Tamanho 

tipoCarga Informar a letra I para carga inicial e a letra M 
para carga mensal 

Sim Texto 1 

 

Entidade 
<entidade> 

Tag destinada aos dados do ente federativo contendo os atributos abaixo relacionados. Esta 

tag pode aparecer apenas uma vez no arquivo, hierarquicamente abaixo da tag <RPPS>. 

Nome Descrição Obrigatório Tipo Tamanho 

id Identificador único do ente junto ao RPPS 
conforme Anexo I 

Sim Texto 6 

nome Nome da entidade Sim Texto 60 

 

Servidores 

<servidores> 

Tag destinada a agrupar a lista de servidores contendo os atributos abaixo relacionados. No 

arquivo pode conter a tag apenas uma vez hierarquicamente abaixo da tag entidade. 

Nome Descrição Obrigatório Tipo Tamanho 

 Não existem atributos para esta tag   

 

Servidor 

<servidor> 

Tag destinada aos dados do servidor ativo vinculado ao Regime Jurídico Estatutário, 

posicionada hierarquicamente abaixo da tag servidores, pode aparecer quantas vezes forem 

necessárias. 

Nome Descrição Obrigatório Tipo Tamanho 

nome Nome completo do servidor Sim Texto 60 

matricula Número da matricula do servidor 
junto ao ente cujo qual possui 
vínculo empregatício 

Sim Número - 

contrato Número do contrato dentro da  Sim Número - 

 matricula (se não houver este conceito, 

informar o número 1) 
   

cargo Nome do Cargo Sim Texto 60 

dataIngressoCargo Data de ingresso no cargo atual Sim Data - 



 

 

salarioBase Valor da referência salarial, 
independente dos adicionais, se 
houverem. 

Sim Moeda - 

cbo Número do CBO – Cadastro 
Brasileiro de Ocupações 

Sim Texto 6 

nacionalidade Código da nacionalidade conforme 
Anexo I 

Sim Texto 2 

instrucao Código do grau de instrução 
conforme Anexo I 

Sim Texto 2 

estadoCivil Código do estado civil Conforme 
Anexo I 

Sim Texto 2 

tipoContrato Informar a letra H para horistas e a 
letra M para mensalistas 

Sim Texto 2 

cargaHoraria Carga horária mensal Sim Número - 

diasSemana Quantidade de dias da semana de 
trabalho contratual 

Sim Número - 

dataNascimento Data de nascimento do servidor Sim Data - 

sexo Informar a letra F para mulher e a 
letra M para homem 

Sim Texto 1 

dataAdmissao Data de admissão do servidor Sim Data - 

 

Documentos 

<documentos> 

Tag destinada a agrupar os dados de documentação do servidor, posicionada 

hierarquicamente abaixo da tag servidor. Obrigatória para cada servidor. 

Nome Descrição  Obrigatório Tipo Tamanho 

  Não existem atributos para esta tag   

 

CPF 

<cpf> 

Tag destinada aos dados do CPF, posicionada hierarquicamente abaixo da tag documentos, 

podendo aparecer apenas uma vez por documento. 

Nome Descrição Obrigatório Tipo Tamanho 

Numero Número do CPF sem separadores Sim Texto 11 

 

 

 

 

  



 

 

RG 

<rg> 

Tag destinada aos dados do RG, posicionada hierarquicamente abaixo da tag documentos, 

podendo aparecer apenas uma vez por documento. 

Nome Descrição Obrigatório Tipo Tamanho 

numero Número do RG Sim Texto 15 

orgao Sigla do órgão emissor Não Texto 3 

uf Sigla do Estado/Unidade Federativa do 
órgão emissor 

Não Texto 2 

dataEmissao Data da emissão do RG Não Data - 

 

NIT 

<nit> 

Tag destinada aos dados do Número de Identificação do Trabalhador PIS/PASEP, posicionada 

hierarquicamente abaixo da tag documentos. Obrigatória para cada documento. 

Nome Descrição Obrigatório Tipo Tamanho 

Numero Número do NIT sem separadores Sim Texto 11 

 

Endereço 

<endereco> 

Tag destinada aos dados do endereço do servidor, posicionada hierarquicamente abaixo da tag 

servidor, podendo aparecer apenas uma vez por servidor, possui os atributos listados abaixo. 

Nome Descrição Obrigatório Tipo Tamanho 

cep Número do CEP sem separador Não Texto 8 

logradouro Rua, Avenida, Logradouro, etc. Sim Texto 70 

numero Número do endereço Não Texto 10 

complemento Complemento do endereço Não Texto 20 

bairro Bairro do endereço Sim Texto 72 

cidade Nome da cidade do endereço Sim Texto 30 

uf Sigla do Estado/Unidade Federativa do 
endereço 

Sim Texto 2 

 

  



 

 

Dependentes 

<dependentes> 

Tag destinada a agrupar os dependentes do servidor. Posicionada hierarquicamente abaixo da 

tag servidor deve aparecer no arquivo apenas uma vez por servidor. 

Nome Descrição  Obrigatório Tipo Tamanho 

  Não há atributos para esta tag   

 

Dependente 

<dependente> 

Tag destinada aos dados do dependente do servidor. Posicionada hierarquicamente abaixo da 

tag dependentes aparece no arquivo quantas vezes forem necessárias. 

Nome Descrição Obrigatório Tipo Tamanho 

nome Nome completo do dependente Sim Texto 60 

dataNascimento Data de nascimento do dependente Sim Data - 

sexo Informar a letra F para mulher e a 
letra M para homem 

Sim Texto 1 

parentesco Código do grau de parentesco 
conforme Anexo I 

Sim Texto 2 

deficienteFisico Informe a letra S caso o dependente 
seja deficiente físico, e a letra N caso 
não seja 

Sim Texto 1 

cpf Número do CPF do dependente Não Texto 11 

 

Histórico Financeiro 

<historicoFinanceiro> 

Tag destinada a agrupar o resumo financeiro de cada mês, posicionada hierarquicamente 

abaixo da tag servidor aparece apenas uma vez por servidor. 

Nome Descrição  Obrigatório Tipo Tamanho 

  Não existem atributos para esta tag   

 

  



 

 

Item de Histórico Financeiro 

Tag destinada aos dados do resumo financeiro do mês, posicionada hierarquicamente abaixo 

da tag historicoFinanceiro aparece uma vez para cada mês que se pretende informar. 

Mensalmente apenas um registro será aceito, na carga inicial vários meses serão aceitos. A tag 

é obrigatória mesmo com valores zerados. 

Nome Descrição Obrigatório Tipo Tamanho 

mes Número do mês zerado a esquerda Sim Texto 2 

ano Ano Sim Texto 4 

totalProventos Total de proventos bruto Sim Moeda - 

aliquotaSegurado Alíquota da previdenciária do 
segurado 

Sim Moeda - 

 

Salário 

<salario> 

Tag destinada aos dados do salário contribuição bruto do servidor, posicionada 

hierarquicamente abaixo da tag itemHistoricoFinanceiro aparece uma vez para cada Item de 

Histórico Financeiro. 

Nome Descrição Obrigatório Tipo Tamanho 

mensal Valor referente a base de cálculo 
previdenciária que não seja composta 
por remunerações de 13º salário 

Sim Moeda - 

decimoTerceiro Valor referente a base de cálculo 
previdenciária composta por 
remunerações de 13º salário 

Sim Moeda - 

 

Contribuição 

<contriuicao> 

Tag destinada aos dados dos valores recolhidos ao RPPS a título de contribuição previdenciária 

do servidor. Posicionada hierarquicamente abaixo da tag itemHistoricoFinanceiro aparece uma 

vez para cada Item de Histórico Financeiro. 

Nome Descrição Obrigatório Tipo Tamanho 

mensal Valor recolhido a título de 
contribuição previdenciária que não 
seja composta por remunerações de 
13º salário 

Sim Moeda - 

decimoTerceiro Valor recolhido a título de 
contribuição previdenciária que seja 
composta por remunerações de 13º 
salário 

Sim Moeda - 

 

  



 

 

Patronal Entidade 

<patronalEntidade> 

Tag destinada aos dados das taxas e valores de recolhimento patronal. Posicionada 

hierarquicamente abaixo da tag itemHistoricoFinanceiro aparece uma vez para cada Item de 

Histórico Financeiro. 

Nome Descrição Obrigatório Tipo Tamanho 

taxa Alíquota referente a contribuição 
patronal da entidade 

Sim Moeda - 

mensal Valor recolhido a título de contribuição 
patronal da entidade não referente a 
13º salário 

Sim Moeda - 

decimoTerceiro Valor recolhido a título de contribuição 
patronal da entidade referente a 13º 
salário 

Sim Moeda - 

 

Patronal Complementar 

<patronalComplementar> 

Tag destinada aos dados das taxas e valores de recolhimento patronal sobre a contribuição 

complementar, recomendada no cálculo atuarial. Posicionada hierarquicamente abaixo da tag 

itemHistoricoFinanceiro aparece uma vez para cada Item de Histórico Financeiro. 

Nome Descrição Obrigatório Tipo Tamanho 

taxa Alíquota referente a contribuição 
patronal da entidade 

Sim Moeda - 

mensal Valor recolhido a título de contribuição 
patronal da entidade não referente a 
13º salário 

Sim Moeda - 

decimoTerceiro Valor recolhido a título de contribuição 
patronal da entidade referente a 13º 
salário 

Sim Moeda - 

 

  



 

 

Deduções 

<deducoes> 

Tag destinada aos valores dedutíveis da contribuição previdenciária. Posicionada 

hierarquicamente abaixo da tag itemHistoricoFinanceiro aparece uma vez para cada Item de 

Histórico Financeiro. 

Nome Descrição Obrigatório Tipo Tamanho 

salarioMaternidade Valor a deduzir a título de salário 
maternidade 

Sim Moeda - 

salarioFamilia Valor a deduzir a título de salário 
família 

Sim Moeda - 

outrasDeducoes Outros valores a deduzir da 
contribuição previdenciária 

Sim Moeda - 

 

Afastamentos 

<afastamentos> 

Tag destinada a agrupar os afastamentos do servidor. Posicionada hierarquicamente abaixo da 

tag servidor aparece uma vez para cada servidor no arquivo. 

Nome Descrição  Obrigatório Tipo Tamanho 

  Não há atributos para esta tag   

 

Item de Afastamento 

<itemAfastamento> 

Tag destinada aos dados de afastamento por período. Posicionada hierarquicamente abaixo da 

tag afastamentos aparece uma vez para cada ocorrência de afastamento, geralmente são os 

registros do mês, mas na carga inicial todos os afastamentos do servidor serão aceitos. 

Nome Descrição Obrigatório Tipo Tamanho 

motivo Código do motivo conforme Anexo I Sim Texto 2 

dataInicio Data de início do afastamento, 
considerar o primeiro dia não 
trabalhado 

Sim Data - 

dataRetorno Data do retorno do afastamento, 
considerar o primeiro dia trabalhado 

Não Data - 

 

  



 

 

Desligamento 

<desligamento> 

Tag destinada aos dados de desligamento do servidor. Posicionada hierarquicamente abaixo da 

tag servidor aparece apenas uma vez para cada servidor no arquivo. 

Nome Descrição Obrigatório Tipo Tamanho 

motivo Motivo do desligamento conforme 
Anexo I 

Sim Texto 2 

data Data do desligamento Sim Data - 

  



 

 

Anexo I 
Instrução ao RPPS 

Os dados deste anexo variam de acordo com cada implantação, portanto eles devem ser 

emitidos a partir do menu 10.8 – Importação. 


