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Conceitos e exemplos de Atos de Pessoal 
 
Atos de Pessoal são todos os atos encontrados na tabela interna TipoAtoPessoal, que             
devem ser informados via registros em HistoricoFuncional.xml. Os Atos de Pessoal           
necessariamente devem estar associados a um vínculo cadastrado na tabela Vinculo.xml. 
 
 

Quanto ao Tipo de Movimentação 
 
Atos de Pessoal são classificados em 5 tipos de movimentação, a saber : 
 

● 1 - Entrada 
○ São Atos de Pessoal que identificam o começo de um vínculo. 
○ São obrigatórios para todo e qualquer vínculo informado. 
○ Só pode haver um Ato de Pessoal deste tipo para cada vínculo. 

● 2 - Saída 
○ São Atos de Pessoal que identificam o término de um vínculo. 
○ Só pode haver um Ato de Pessoal deste tipo para cada vínculo. 

● 3 - Início 
○ São Atos de Pessoal que identificam o começo de uma situação temporária            

em um vínculo, como o afastamento do Servidor, ou o seu ingresso em uma              
Função Gratificada. 

● 4 - Fim 
○ São Atos de Pessoal que identificam o término de uma situação temporária            

em um vínculo. 
● 5 - Outros 

○ Identificam mudanças funcionais que não têm caráter temporário , como          
promoções ou mudança de Lotação. 

 
 



Quanto aos Pré-requisitos 
 
Os Atos de Pessoal informados devem seguir alguns pré-requisitos, que são validados pelo             
Módulo de Pessoal do Sistema SAGRES com base nas Regras de Negócio. 
 
A lista de pré-requisitos pode ser consultada na planilha “Tabela de Atos de Pessoal              
Comentada” disponível na página do Módulo de Pessoal do Sistema no site do TCE-PE. 
 
Em resumo : 
 

● Qualquer Ato de Pessoal está associado a pelo menos um Tipo de Vínculo. Por              
exemplo o Ato de Pessoal “1 - Admissão p/ cargo efetivo/vitalício” só pode ser usado               
quando o vínculo a que ele é relacionado se refere ao Tipo de Vínculo “4 - Efetivo /                  
Vitalício”. 

● O cadastramento de Atos de Pessoal de Saída exige o registro prévio de Ato de               
Pessoal de Entrada para cada vínculo informado. 

● Só pode haver o cadastramento de um par de Atos de Pessoal de Entrada/ Saída               
por vínculo. 

● O cadastramento de Atos de Pessoal de Fim exige o registro prévio de Ato de               
Pessoal de Início para cada vínculo informado. 

● O cadastramento de determinados Atos de Pessoal exige o registro prévio de outros             
Atos de Pessoal (Ex.: o Ato de Pessoal “143 - Mudança de lotação” exige um Ato de                 
Pessoal de Entrada para o vínculo informado). Destaca-se que todos os           
pré-requisitos relacionados aos Atos de Pessoal estão listados no arquivo Tabela           
Atos de Pessoal Comentada, disponível na área de DOCUMENTAÇÃO E          
ARQUIVOS AUXILIARES da página do Módulo de Pessoal do Sistema, no site do             
TCE-PE. 

 

Quanto aos Atos de Pessoal dos Tipos 3 e 4 
 
Conforme acima exposto, os Atos de Pessoal dos Tipos 3 (100 a 107) e 4 (120 a 127)                  
servem para registrar períodos de situações temporárias em um vínculo, e por isso não têm               
a limitação de só um par de Atos de Pessoal de Início/Fim por Vínculo já que, por exemplo,                  
um servidor pode se afastar ou assumir uma função gratificada diversas vezes em             
sequência. 
 
Como podem se referir a situações diferentes, em alguns casos é permitido o registro de               
forma concomitante de períodos. O sistema indicará Inconsistência caso se informe           
qualquer uma das combinações listadas na tabela abaixo. 
 



Pares de Atos de 
Pessoal Descrição do Período 

Durante o período não 
pode haver ocorrência 
dos Atos de Pessoal 

100 - 120 Designação para exercício de Função de 
confiança (Função gratificada) 100, 101 ou 102 

101 - 121 À disposição com ônus (Início de cessão de 
servidor do quadro) 

100, 101, 102, 103, 104, 
105, 106 ou 107 

102 - 122 À disposição sem ônus (Início de cessão de 
servidor do quadro) 

100, 101, 102, 103, 104, 
105, 106 ou 107 

103 - 123 Benefício previdenciário temporário (Auxílio 
Doença, Sal. Maternidade, etc) 

101, 102, 103, 104, 105, 
106 ou 107 

104 - 124 Afastamento contando o tempo de serviço, 
contando tempo de contribuição 

101, 102, 103, 104, 105, 
106 ou 107 

105 - 125 Afastamento contando o tempo de serviço, sem 
contar tempo de contribuição 

101, 102, 103, 104, 105, 
106 ou 107 

106 - 126 Afastamento sem contar o tempo de serviço, 
contando tempo de contribuição 

101, 102, 103, 104, 105, 
106 ou 107 

107 - 127 Afastamento sem contar o tempo de serviço, sem 
contar tempo de contribuição 

101, 102, 103, 104, 105, 
106 ou 107 

 
 

Exemplos de Situações Funcionais e de como registrá-las 
 
O Módulo de Pessoal do Sistema SAGRES foi concebido a permitir o registro dos              
Servidores e suas diversas situações funcionais, através dos Atos de Pessoal. 
 
De forma exemplificativa, elencam-se movimentações possíveis. 
 
Nomeação de Servidor Efetivo 

1. Informar vínculo de Efetivo no arquivo Vinculo.xml 
2. Informar nomeação para o cargo Efetivo via Ato de Pessoal de Entrada no arquivo              

HistoricoFuncional.xml 
a. A data de nomeação deve ser informada no campo DataMovimentacao 

 
 
Exoneração de Servidor Efetivo 

1. Informar exoneração para o cargo Efetivo via Ato de Pessoal de Saída no arquivo              
HistoricoFuncional.xml apontando para vínculo existente 

○ A data da exoneração deve ser informada no campo DataMovimentacao 
 
 
Nomeação para Cargo Comissionado 

1. Informar vínculo de Cargo Comissionado no arquivo Vinculo.xml 



2. Informar nomeação para o Cargo Comissionado via Ato de Pessoal de Entrada no             
arquivo HistoricoFuncional.xml 

a. A data de nomeação deve ser informada no campo DataMovimentacao 
 
Caso o Cargo Comissionado esteja associado a um vínculo de Efetivo, deve-se            

registrar este último de forma independente, seguindo os passos definidos no item acima,             
“Nomeação de Servidor Efetivo”. Ou seja, o servidor irá, para fins de registro no Módulo               
de Pessoal do SAGRES, apresentar dois vínculos (um efetivo e um comissionado). 
 
 
 
Exoneração de Cargo Comissionado 

1. Informar exoneração para o Cargo Comissionado via Ato de Pessoal de Saída no             
arquivo HistoricoFuncional.xml apontando para vínculo existente 

a. A data da exoneração deve ser informada no campo DataMovimentacao 
 
 
 
Aposentadoria, Reforma ou Reserva 

No órgão onde o Servidor tenha vínculo ativo 
1. Informar a Inativação do Servidor via Ato de Pessoal de Saída adequado ao             

tipo de Inativação (Aposentadoria, Reforma ou Reserva) no arquivo         
HistoricoFuncional.xml, referente ao Vínculo ativo do Servidor. 

a. A data da Inativação deve ser informada no campo         
DataMovimentacao 

b. O campo MotivoInativacao deve ser obrigatoriamente preenchido. 
 
No órgão que gerencia os Servidores Inativos 

1. Informar vínculo de Inativo para o Servidor, no arquivo Vinculo.xml 
a. O campo DataAdmissao deve ser preenchido com a data de          

nomeação para o cargo em que se deu a aposentadoria.  
2. Informar Ato de Pessoal de Entrada adequado ao tipo de Inativação           

(Aposentadoria, Reforma ou Reserva) no arquivo HistoricoFuncional.xml 
a. A data de Inativação deve ser informada no campo         

DataMovimentacao 
 
 
Cessão 

No órgão cedente 
2. Informar o início da cessão via Ato de Pessoal de Início “ À disposição              

com/sem ônus (Início de cessão de servidor do quadro) “ no arquivo            
HistoricoFuncional.xml associado ao vínculo originário. 

a. A data de cessão deve ser informada no campo DataMovimentacao 
 
No órgão que recebe 



3. Informar vínculo “16 - À disposição - Cessão de servidor de outro            
órgão/entidade” no arquivo Vinculo.xml 

4. Informar entrada do Servidor recebido via Ato de Pessoal de Entrada no            
arquivo HistoricoFuncional.xml 

a. A data de nomeação deve ser informada no campo         
DataMovimentacao 

b. Os campos OrigemUG e OrigemMatricula devem ser preenchidos        
com o código e a Matrícula do Servidor na Unidade Jurisdicionada           
Cedente  

 
 
Devolução de Servidor Cedido 

No órgão que devolveu 
1. Informar a devolução do Servidor via Ato de Pessoal de Saída no arquivo             

HistoricoFuncional.xml 
a. A data da devolução deve ser informada no campo         

DataMovimentacao  
 
No órgão que recebe de volta 

1. Informar o fim da cessão via Ato de Pessoal de Fim “ Retorno de servidor do                
quadro que se encontrava à disposição de outra Unidade, com/sem ônus (fim            
de cessão de servidor do quadro) “ no arquivo HistoricoFuncional.xml          
associado ao vínculo originário. 

a. A data da devolução deve ser informada no campo         
DataMovimentacao 

 
 
Reestruturação de Cargos 

1. Deve haver registro prévio do cargo original do Servidor em questão, assim : 
a. Informar dados do Servidor no arquivo de mesmo nome. 
b. Informar vinculação ao cargo original via registro em Vinculo.xml 
c. Informar Ato de Pessoal de Entrada relativo ao vínculo acima via           

HistoricoFuncional.xml 
 

2. No momento da Reestruturação: 
a. Caso o Cargo final ainda não tiver sido registrado, informá-lo como um novo             

registro no arquivo de mesmo nome. 
b. Informar Ato de Pessoal de Saída específico ( 71 - Saída por Reestruturação             

de Cargos/Funções ) relativo ao vínculo original via HistoricoFuncional.xml 
c. Informar vinculação ao cargo final via novo registro em Vinculo.xml, já que o             

Cargo mudou. 
d. Informar Ato de Pessoal de Entrada específico ( 24 - Entrada por            

Reestruturação de Cargos/Funções ) relativo ao novo vínculo via         
HistoricoFuncional.xml. 

 
 



 
 






