
Pesquisas para Relatórios de Inteligência (Ris) 

 

Todas as consultas para a construção dos Ris, estão no seguinte cominho: 

 Pasta Departamental\Controle Externo\CEGIE\Relatórios\Relatórios Inteligência\Consultas 

 

Constam os seguintes arquivos 

LAB_01.sql, LAB_02.sql, LAB_03.sql, TCE_01.sql, TCE_02.sql, TCE_03.sql, TCE_04.sql, 

TCE_05.sql. 

 

As consultas devem ser executas para preencher as informações dos seguintes tópicos do 

Relatório: 

 

1. Tópico Dados da Empresa: Para obtermos os dados da empresa que devem constar neste 

tópico, deve ser executado no LABCONTAS a consulta constante no arquivo LAB_01.sql 

 

use BD_RECEITA; 
 
Declare @cnpj varchar(14); 
Set @cnpj='20096886000126'; 
 
--Pesquisa por dados da Empresa 
select  c.NUM_CNPJ as CNPJ, c.NOME as RazaoSocial, c.NOME_FANTASIA as 
NomeFantasia, (c.COD_TIPO_LOGRADOURO+' 
'+c.DESCR_LOGRADOURO+''+c.DESCR_COMPLEMENTO_LOGRADOURO+' '+c.NUM_LOGRADOURO+' 
'+c.NOME_BAIRRO) as Endereco,   
  c.NUM_CEP as CEP, (c.NOME_MUNICIPIO+' '+c.SIGLA_UF) as CidadeUF,  
convert(varchar, c.DATA_ABERTURA_ESTABELECIMENTO ,103) as DataAberturaEmpresa, 
  c.COD_ATIVIDADE_ECON_PRINCIPAL as CnaePrincipal, ae.DESCR as 
CNAEPrincipal, c.VALOR_CAPITAL_SOCIAL as CapitalSocial, nj.DESCR as 
NaturezaJuridica, pe.DESCR as PorteEmpresa, 
  c.COD_QUALIFICACAO_TRIBUTARIA as QualificacaoTributaria, sc.DESCR 
as SituacaoCadastral, c.NOME_RESPONSAVEL as Responsavel, 
  c.NUM_CPF_RESPONSAVEL as CPFResponsavel, c.SE_TEM_SOCIO 
 from CNPJ c  
 inner join ATIVIDADE_ECONOMICA ae ON ae.COD = 
c.COD_ATIVIDADE_ECON_PRINCIPAL 
 inner join NATUREZA_JURIDICA nj ON nj.COD = c.COD_NATUREZA_JURIDICA 
 inner join PORTE_EMPRESA pe ON pe.COD = c.COD_PORTE_EMPRESA 
 --inner join QUALIFICACAO_TRIBUTARIA qt ON qt.DESCR = 
c.COD_QUALIFICACAO_TRIBUTARIA 
 inner join SITUACAO_CADASTRAL sc ON sc.COD = c.COD_SITUACAO_CADASTRAL_CNPJ 
where NUM_CNPJ = @cnpj; 

 

 

2. ANEXO A: Para obtermos o ANEXO A do relatório que refere-se a lista com a descrição dos 

CNAES da empresa, deve ser executado no LABCONTAS a consulta constante no arquivo 

LAB_02.sql 



use BD_RECEITA; 
 
Declare @cnpj varchar(14); 
Set @cnpj='20096886000126'; 
 
select  c.COD_ATIVIDADE_ECON_PRINCIPAL as Codigo, ae.DESCR as Descricao 
 from CNPJ c  
 inner join ATIVIDADE_ECONOMICA ae ON ae.COD = 
c.COD_ATIVIDADE_ECON_PRINCIPAL 
where NUM_CNPJ = @cnpj 
UNION 
select ae.COD as Codigo, ae.DESCR as Descricao  
 from CNAES_SECUNDARIOS cs 
  inner join ATIVIDADE_ECONOMICA ae ON ae.COD = cs.CNAE_SECUNDARIO 
where NUM_CNPJ = @cnpj 
 

 

3. Os sócios: O arquivo LAB_03.sql possui duas consultas que devem ser executadas no 

LABCONTAS e que revelam dados dos sócios. A Consulta A fornece mais dados, conforme 

pode ser observada abaixo: 

 

use BD_RECEITA; 
 
Declare @cnpj varchar(14); 
Set @cnpj='20096886000126'; 
 
--CONSULTA A: Verificação dos sócios da empresa, consulta geral 
 
select s.IND_TIPO as TipoPessoa, s.NUM_CPF as CPFSocio, s.NOME as NomeSocio, 
(s.TIPO_LOGRADOURO+' '+s.DESCR_LOGRADOURO+' '+s.NUM_LOGRADOURO+' 
'+s.DESCR_LOGRADOURO+' '+s.NOME_BAIRRO) as Endereco,  
  (s.NOME_MUNICIPIO+'-'+ s.SIGLA_UF) as MunicipioUF, s.NUM_CEP as 
CEP, s.DATA_ENTRADA_SOCIEDADE as DataEntradaSociedade, 
s.VALOR_PERCENTUA_CAPITAL_SOCIAL as ValorCapitalSocial,  
  qs.DESCR as QualificacaoSocio 
 from CNPJ c 
  inner join SOCIO s ON c.NUM_CNPJ = s.NUM_CNPJ_EMPRESA 
  inner join QUALIFICACAO_SOCIO qs ON qs.COD = 
s.COD_QUALIFICACAO_SOCIO 
 where s.DATA_DE_EXCLUSAO_NA_SOCIEDADE is null and c.NUM_CNPJ = @cnpj; 

 

Já a Consulta B, que também deve ser executada no LABCONTAS, fornece a tabela que 

é inserida no tópico “Os sócios”, como pode ser observada a seguir: 

 
Tabela Gerada pela Consulta B que consta no LAB_03.sql 

 

 

use BD_RECEITA; 
 
Declare @cnpj varchar(14); 
Set @cnpj='20096886000126'; 
 
--CONSULTA B: Criação da tabela com dados resumidos dos sócios 
select s.NUM_CPF as CPFSocio, s.NOME as NomeSocio, 



  (s.NOME_MUNICIPIO+'-'+ s.SIGLA_UF) as MunicipioEndereco, 
s.DATA_ENTRADA_SOCIEDADE as DataEntradaSociedade, 
s.VALOR_PERCENTUA_CAPITAL_SOCIAL as ValorCapitalSocial,  
  qs.DESCR as QualificacaoSocio 
 from CNPJ c 
  inner join SOCIO s ON c.NUM_CNPJ = s.NUM_CNPJ_EMPRESA 
  inner join QUALIFICACAO_SOCIO qs ON qs.COD = 
s.COD_QUALIFICACAO_SOCIO 
 where s.DATA_DE_EXCLUSAO_NA_SOCIEDADE is null and c.NUM_CNPJ = @cnpj; 

 

4. Tópico “Denúncias na Ouvidoria”: Para verificar se existe alguma denúncia na ouvidoria 

(caso exista deve-se criar esse tópico), deve-se executar no BANCO DO TCE a consulta que 

consta no arquivo TCE_01.sql, qual seja: 

 

use BancoDenuncia; 
 
declare @param varchar(255); 
set @param = 'ramos%' 
 
select * from Denuncias where resumo like @param 

 

Deve-se efetuar vários tipos de consultas a fim de achar qualquer denúncia que tem 

relação com o objeto da pesquisa do RI. 

 

5. Tópico “Do SICAP Contábil”: Para verificar os registros existentes no SICAP Contábil, e 
preenchermos a tabela a seguir, deve-se executar no BANCO DO TCE a consulta que consta 
no arquivo TCE_02.sql, qual seja: 

 

 
 
use CGINFE; 
 
declare @cnpj varchar(200); 
declare @ano int; 



 
--Informe o CNPJ e o ano a ser procurado 
set @cnpj = '20096886000126' 
set @ano = 2019 
 
exec lancamentosContabilDetalhado @ano, @cnpj 

 

 

6. Tópico “Do Sicap LCO”: Para verificar os registros existentes no SICAP Contábil, e 

preenchermos a tabela a seguir do RI, deve-se executar no BANCO DO TCE a consulta que 

consta no arquivo TCE_04.sql, qual seja: 

 

 

 

Já a Consulta B, do TCE_04.sql, em que os registros são mostrados, um por um, deve-se executar 

a no BANCO DO TCE a consulta a seguir: 

 

 

 

7. Busca por código do Município: Para uma eventual busca de um município e seu código, 

deve-se executar a consulta, no BANCO DO TCE, que consta no arquivo TCE_05.sql, qual 

seja: 

 

--Colocar as UGs vigentes uma tabela de Memória 
/* 
select   
m.id as codmunicipio, nomeEntidade as NomeUG, u.codunidadegestora, u.CNPJ, m.nome 
as NomeMunicipio,  
u.numeroRelatoria as NumRelatoria, u.relator, u.codesfera as Esfera, 
u.dataCriacao 
into #ug 
from cadun.dbo.municipio m 
inner join cadun.dbo.vwUnidadeGestora u on unidadeAtiva = 1 
  and cadun.dbo.EhVigente(2020,0,u.codunidadegestora,28) = 1  
  and cnpj != '00000000000000' 
  and numeroRelatoria is not null 
  and m.id = u.codmunicipio  
where  
m.idEstado = 'TO' 
*/ 
-- 
 
select distinct codmunicipio, NomeMunicipio from #ug 
where NomeMunicipio IN 
('APARECIDA DO RIO NEGRO','LAJEADO') 
 
select distinct codmunicipio, NomeMunicipio from #ug 
where NomeMunicipio LIKE 'PAU D%' 

('APARECIDA DO RIO NEGRO','LAJEADO') 



 

8. Lançamento do SICAP LCO vs SICAP Contábil: Para verificarmos o somatório total de 

lançamentos no SICAP Contábil vs somatório total de lançamentos no SICAP LCO e 

preenchermos a tabela a seguir do RI, deve-se executar no BANCO DO TCE a consulta que 

consta no arquivo TCE_06.sql, qual seja: 

 

 

 

9. Para buscarmos o COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E SITUAÇÃO CADASTRAL, devemos 

colocar o CNPJ da empresa e acessarmos este documento no link a seguir: 

 

http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp 

 

 

 

http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp

