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ALTERAÇÕES EFETUADAS NOS LEIAUTES, TABELAS E REGRAS DE VALIDAÇÃO 

VERSÃO BASE 1.0 PARA GERAÇÃO DA VERSÃO 1.1 

 

LEIAUTE DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO 

R-1000 Criado grupo {infoEFR} e respectivos campos 

R-2010 e R-2020 

Alterados os nomes dos eventos, para melhor entendimento 

Grupos infoProcRetPr e infoProcRetAd - Alterada validação 

Campo vlrBaseRet - Retirada a validação 

Campo vlrRetencao, alteradas descrição do campo e validação 

Campo tpProcRetPrinc - alterada obrigatoriedade 

Campo nrProcRetPrinc - alterada obrigatoriedade 

Campo tpProcRetAdic - alterada obrigatoriedade 

Campo nrProcRetAdic - alterada obrigatoriedade 

Campo vlrTotalNRetPrinc - alterada validação 

Campo vlrTotalNRetAdic - alterada validação 

Campo vlrAdicional - Alterado texto da descrição e retirada validação 

Inserida REGRA_EVE_VALIDO_ESTAB 

R-2010 Campo vlrServicos20 - alterada a obrigatoriedade 

R-2020 Alterada descrição da validação 

R-2030 Incluída REGRA_EVE_VALIDO_ESTAB 

R-2040 Incluída REGRA_EVE_VALIDO_ESTAB 

R-2050 

Incluída REGRA_EVE_VALIDO_ESTAB 

Campo vlrCpApur - alterada validação 

Campo vlrRatApur - alterada validação 

Campo vlrSenarApur - alterada validação 

Campo indCom - alterada descrição 

R-2060 
Campo codAtivEcon - alterada obrigatoriedade e validação 

Incluída REGRA_EVE_VALIDO_ESTAB 

R-2070 

Criação dos grupo/campos {ideEstab}, {tpInsc}, {nrInsc} para adequação do evento ao 
nível de estabelecimento, efetuado nos grupos {pgtoResidBR} e {pgtoResidExt} 

Campo nrProcJud do grupo pgtoPJ - retirada validação 

Inserida REGRA_EVE_VALIDO_CONTRI 

Campo relFontePagad - alterada validação 

Campo codSusp criado no grupo pgtoPJ 

Campo dtPgto - Alterada descrição e validação 

Alterada descrição do campo vlrRet. Retirada validação do mesmo 

R-3010 

Campo {dtApuracao} definido como chave 

Campos {tpIngresso}, {descIngr} e {tpReceita} retirados da chave 

REGRA_TAB_PERMITE_EXCLUSAO - retirada 

R-5001 

Campo {classTrib} excluído 

Campo nrRecArqBase - alterado tamanho 

Campo RTom/vlrTotalRetPrinc - alterado 

RTom/vlrTotalRetAdic - alterado 

RTom/vlrTotalNRetPrinc - alterado 

RTom/vlrTotalNRetAdic - alterado 

RComl/vlrTotalRet - alterado 

RComl/vlrTotalNRet - alterado 



RComl/vlrCPApur - alterado 

RComl/vlrRatApur - alterado 

RComl/vlrSenarApur - alterado 

RComl/vlrCPSusp - alterado 

RComl/vlrRatSusp - alterado 

RComl/vlrSenarSusp - alterado 

REspetDesp/vlrCP - alterado 

REspetDesp/vlrCPSusp - alterado 

infoCRContrib/tpCR - alterada validação 

infoCRContrib/tpCR - alterada da validação 

infoTotal - alterada a ocorrência 

Criados grupos {ideRecRetorno}, {ideStatus}, {regOcorrs}, {infoRecEv} e {ideCnsl} e 
respectivos campos. 

Os grupos {RTom}, {RPrest}, {RRecRecAD}, {RRecRepAD}, {RComl}, {RCPRB}, 
{RRetencoes} e {REspetDesp} foram vinculados ao grupo {ideCnsl}. 

Campos {vlrTotalBaseRet}, {vlrTotalRetPrinc}, {vlrTotalRetAdic}, {vlrTotalNRetPrinc} e 
{vlrTotalNRetAdic} incluídos. 

Campo {tpCR} alterada validação. 

R-9000 Campo nrRecEvt - alterado tamanho 

Todos eventos Campo nrRecibo - alterado tamanho 

REGRAS 

REGRA_EVE_VALIDO_ESTAB - Criada 

REGRA_EVE_IND_RETIFICACAO - Alterada 

REGRA_INFO_ VALIDA_DTINICIAL - Alterada 

REGRA_EVE_IND_RETIFICACAO - Alterada 

REGRA_INFO_ VALIDA_DTINICIAL - Alterada 

REGRA_EVE_VALIDO_CONTRI - Criada 

REGRA_VALIDA_ID_EVENTO - Alterada 

TABELAS Tabela 01 - Alterado código 1889 e excluído código 5936 

 Tabela 02 - Excluído código 3562 

 


