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 O validador de arquivos CSV foi desenvolvido com o objetivo de facilitar o envio dos 

arquivos em formato CSV, exigidos nas prestações de contas dos jurisdicionados estaduais. O 

validador permite que o usuário identifique se o arquivo a ser enviado em formato CSV está de 

acordo com os parâmetros exigidos pelo TCE/PI. 

Em caso de SUCESSO, o sistema informa que o arquivo está adequado, podendo então 

ser enviado na Prestação de Contas por meio do sistema Documentação Web. Caso contrário 

(arquivo com FALHA), o validador indicará os erros e/ou inconsistências encontradas que devem 

ser corrigidos pelo usuário. 

Para a correta utilização o validador, siga as instruções a seguir: 

  

1. Entre no sistema Documentação Web e selecione a opção “Validar CSV". 

 

Figura 1: Opção para abrir o Validador de CSV 

 

2. Em seguida, será disponibilizado a tela do Validador de CSV, conforme Figura 2. 
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Figura 2: Tela inicial do Validador de CSV 

 

3. Selecione o tipo de documento a ser validado, conforme Figura 3. 

 

Figura 3: Seleção do tipo de documento a ser validado 

 

4. O próximo passo consiste na seleção do arquivo (no formato CSV) a ser validado, conforme 

as Figuras Figura 4 e Figura 5. 

 

 

Figura 4: Opção para abrir a tela de seleção de arquivo 

 

Clique aqui para abrir a 

tela de seleção de arquivo 
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Figura 5: Seleção do arquivo 

 

 

4. Por último, clique no botão “Validar”. 

 

Figura 6: Botão para iniciar o procedimento de validação. 

 

 

5. Será gerado um registro com informações da validação. O Campo Status indica se houve 

sucesso ou não na validação, podendo assumir dois valores: SUCESSO ou FALHA.  

 

 

A) Selecione o arquivo 

B) Clique em abrir 
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Em caso de SUCESSO, o sistema informa que o arquivo está adequado ao formato 

estabelecido pelo normativo do TCE/PI, podendo, neste caso, ser enviado ao TCE/PI na 

Prestação de Contas por meio do sistema Documentação Web. 

 Por outro lado, em caso de FALHA, clique no Link “Ver”, disponível na coluna 

“Mensagens”, para visualizar os erros e/ou inconsistências encontradas, conforme as imagens a 

seguir. 

 

Figura 7: Link para visualizar os erros e/ou inconsistências encontradas 

 

 

Figura 8: Tela com a exibição dos erros e/ou inconsistências encontrados 

 


