AR@Net
Significado das Tags
dos Ficheiros
OE<numOE>Or.xml
OE<numOE>Al.xml

Classificação: Público

1. Descrição
Este tutorial descreve como se encontra organizada a informação referente ao
Orçamento do Estado, disponibilizada nos ficheiros do tipo OE<numOE>.xml,
nomeadamente, diplomas a modificar, iniciativas/artigos e iniciativas/mapas:



OE<numOE>Or.xml – refere-se ao Orçamento do Estado;
OE<numOE>Al.xml – refere-se à Alteração do Orçamento do Estado.

2. Objetivos
Disponibilizar ao público a informação referente ao Orçamento de Estado em formato
XML e XSD.

3. Descrição das tags XML
Os dados XML são organizados da seguinte forma:

Significado de cada item:

ID



Chave primária de cada registo. É um número que identifica univocamente
cada item: diplomas a modificar, iniciativas/artigos ou iniciativas/mapas.

Classificação: Público

ID_Pai



Identificador numérico para cada item: diplomas a modificar, iniciativas/artigos
ou iniciativas/mapas.

Tipo

Pode tomar os seguintes valores:




1 – Diplomas a modificar;
2 – Iniciativas/Artigos;
3 – Iniciativas/Mapas.

Numero

Esta tag indica o número do Artigo ou a Iniciativa/Mapa a que se refere.

Titulo

Quando preenchida, esta tag contém o título do Diploma a Modificar, da Iniciativa/Artigo
ou da Iniciativa/Mapa.

Texto

Texto inerente a propostas de alteração, modificações propostas a outros mapas e
votações.

Classificação: Público

Estado

Indica o estado da proposta. Pode conter os seguintes valor:
















Admitida;
Aguarda Voto Em Comissão;
Aguarda Voto em Plenário;
Aprovado(a) em Comissão;
Aprovado(a) em Plenário;
Aprovado(a) por Unanimidade em Comissão;
Avocado(a);
Entrada;
Não Admitida;
Prejudicado(a);
Rejeitado(a) em Comissão;
Rejeitado(a) em Plenário;
Remetido(a) a Plenário
Retirado(a);
Substituído(a)

Artigos

Esta tag é constituída por todos os artigos referentes ao item. Cada artigo é organizado
da seguinte forma:

Classificação: Público

PropostasDeAlteracao

Esta tag é constituída por todas as propostas de alteração referentes ao item pai. Cada
proposta de alteração é organizada da seguinte forma:

A tag Ficheiro contém a hiperligação para a respetiva proposta de alteração em formato
pdf.

DiplomasaModificar

Esta tag contém informação referente a Diplomas a Modificar relacionados com o item.
A estrutura é organizada da seguinte forma (ver as duas imagens seguintes):

Classificação: Público

IniciativasMapas

Esta tag é contém informação referente a Iniciativas e/ou Mapas referentes ao item.

Votacoes

Esta tag é constituída por todas as votações referentes ao item pai. Cada proposta de
alteração é organizada da seguinte forma (ver as duas imagens seguintes):

Classificação: Público

RequerimentosDeAvocacao

Esta tag é constituída por todas as informações referentes a requerimentos de
avocação e encontra-se organizada da seguinte forma:

Classificação: Público

