
Mudanças de Layout entre as versões 2015 e 
2016 do Módulo de Pessoal do Sagres 
 

● Cada arquivo XML enviado conterá duas informações adicionais, o código da 
Unidade Jurisdicionada e a versão do layout usada para o envio dos dados. 

● A tabela HistoricoPessoal foi mesclada com parte dos campos da tabela 
ServidoresPensionistas, formando nova tabela chamada Servidor. 

● Foi criada uma nova tabela chamada Vínculo, que além da Matrícula, agrega o 
cargo, a data de admissão e os campos referentes a origem do benefício, vindos da 
tabela ServidoresPensionistas. 

 

Tabelas constantes do novo layout 
 

● Tabela Servidor (nova) 
○ Campos abaixo recebidos da tabela ServidoresPensionistas 

■ Nº do CPF do servidor ou pensionista 
■ RG do servidor ou pensionista 
■ Sigla do órgão emissor do RG 
■ UF do órgão emissor do RG 
■ Nome completo do servidor ou pensionista 
■ Data de nascimento 
■ Sexo 
■ Título de eleitor 
■ Número do órgão de classe 
■ Nome do órgão de classe 
■ UF do órgão de classe 
■ CPF do pai 
■ Nome do pai 
■ CPF da mãe 
■ Nome da mãe 

○ Campos abaixo recebidos da tabela HistoricoPessoal 
■ Logradouro 
■ Número 
■ Complemento 
■ Bairro 
■ CEP 
■ Município 
■ Estado (renomeado para “UF do Endereço”) 
■ Fone Fixo (renomeado para Número Telefone Fixo) 
■ Fone celular (renomeado para Número Telefone Celular) 
■ Escolaridade 



■ Banco 
■ Agência 
■ Conta 

○ Criado novo campo, EstadoCivil, alimentado com dados da tabela interna de 
mesmo nome 

○ O campo Município agora é alimentado com dados da tabela interna de 
mesmo nome. 

○ Os campos abaixo agora são alimentados com dados da tabela interna 
CodigoUF 

■ UF do órgão emissor do RG 
■ UF do órgão de classe 
■ UF do Endereço 

○ Campos com alteração nos parâmetros 
■ Todos os campos CPF, de Caractere (11) para Numérico (11) 
■ Todos os campos Nome, de Caractere (80) para Caractere (255) 
■ Todas os campos Data, de Numérico (8) para Data 
■ “Nome do órgão de classe, de Caractere” (20) para Caractere (255) 
■ “Número” de Caractere (5) para Caractere (15) 
■ “Complemento” de Caractere (10) para Caractere (255) 
■ “Bairro” de Caractere (40) para Caractere (255) 
■ “Municipio” de Caractere (40) para Numérico (7)  
■ Campos Telefone e Celular de Caractere (10) para Caractere (15) 
■ “Agencia” de Caractere (6) para Caractere (10) 
■ “Número do órgão de classe” de Caractere (10) para Caractere (30) 

 
● Tabela Vínculo (nova) 

○ Campos abaixo recebidos da tabela ServidoresPensionistas 
■ Matrícula ou inscrição previdenciária 
■ Matrícula do servidor que originou o benefício 
■ Nome do servidor que originou o benefício 
■ CPF do servidor que originou o benefício 

○ Campos adicionados 
■ Código de identificação do cargo função ou emprego 
■ Data da Admissão 
■ “Tipo de vínculo público” foi recebido da tabela HistoricoFuncional 

 
● Tabela Cargo (renomeada de Cargos) 

○ Foram acrescidos os campos 
■ Código CBO do Cargo, alimentado com dados da tabela interna 

OcupacaoCBO 
■ Número da Lei de Criação do Cargo 

○ Campos com alteração nos parâmetros 
■ “Nomenclatura do cargo função ou emprego” de Caractere (200) para 

Caractere (255) 
■ “Código de identificação do cargo função ou emprego” de Caractere 

(8) para Caractere (30) 



 
● Tabela ClasseNivelFaixa 

○ Campos com alteração nos parâmetros 
■ “Nomenclatura da classe, nível e faixa” de Caractere (200) para 

Caractere (255) 
■ “Vencimento Base” de Numérico (16) para Decimal (19,2) 

 
● Tabela HistoricoFuncional 

○ Foram acrescidos os campos (serão usados pela UJ que receber servidores 
à disposição) 

■ Unidade Gestora de Origem 
■ Matrícula de Origem 

○ O campo “Descrição para o tipo de ato Outros” foi descontinuado 
○ O campo “Tipo de vínculo público” foi transferido para a tabela Matrícula 
○ Campos com alteração nos parâmetros 

■ Todos os campos Data, de Numérico (8) para Data 
 

● Tabela FolhaPagamento 
○ O campo “Tipo de Fonte de Recurso” foi transferido para a tabela 

VantagemDesconto 
○ Foram acrescidos os campos abaixo  

■ Alícota de Desconto Previdenciário do Servidor 
■ Alícota de Desconto Previdenciário Patronal 
■ Valor de Desconto Previdenciário Patronal 

○ O campo “Base de cálculo da contribuição previdenciária” foi desmembrado 
em dois : 

■ Base de cálculo da contribuição previdenciária do Servidor 
■ Base de cálculo da contribuição previdenciária Patronal 

○ Campos com alteração nos parâmetros 
■ “Base de Cálculo do imposto de renda” de Numérico (16) para 

Decimal (19,2) 
 

● Tabela CodigoVantagemDesconto (Renomeada de Codigo_VantagemDesconto) 
○ Foi acrescido o campo “Código da Vantagem ou desconto padrão do TCE” 

de acordo com a tabela interna CodigoVantagemDescontoTCE. Esse campo 
receberá o código definido pelo TCE e que antes substituía o valor original do 
campo “Código da vantagem ou desconto”. 

○ Não haverá mais o impedimento de uso de “Código da vantagem ou 
desconto” iniciando com 9 (nove) 

○ Campos com alteração nos parâmetros 
■ “Descrição da vantagem ou desconto” de Caractere (100) para 

Caractere (255) 
 

● Tabela VantagemDesconto 
○ Todos os campos da tabela agora são obrigatórios. 
○ O Campo “Justificativa de não utilização” foi descontinuado 



○ Foi acrescido o campo “Tipo de Fonte de Recurso”, vindo da tabela 
FolhaPagamento. Isso significa que em um mesmo contra-cheque 
(FolhaPagamento) pode-se atribuir um “Tipo de Fonte de Recurso” diferente 
para cada “Código da Vantagem ou desconto”  

○ Campos com alteração nos parâmetros 
■ “Valor da Vantagem ou Desconto” de Numérico (16) para Decimal 

(19,2) 
 

● Tabela Dependente (renomeada de Dependentes) 
○ Sem alteração 

 
 

● Tabela Lotação 
○ O campo “Unidade Gestora” foi descontinuado 

Tabelas do antigo layout descontinuadas na nova versão 
 

● Tabela ServidoresPensionistas  
○ Campos abaixo transferidos para a tabela Servidor 

■ Nº do CPF do servidor ou pensionista 
■ RG do servidor ou pensionista 
■ Sigla do órgão emissor do RG 
■ UF do órgão emissor do RG 
■ Nome completo do servidor ou pensionista 
■ Data de nascimento 
■ Sexo 
■ Título de eleitor 
■ Número do órgão de classe 
■ Nome do órgão de classe 
■ UF do órgão de classe 
■ CPF do pai 
■ Nome do pai 
■ CPF da mãe 
■ Nome da mãe 

○ Campos abaixo transferidos para a tabela Vínculo  
■ Matrícula ou inscrição previdenciária 
■ Matrícula do servidor que originou o benefício 
■ Nome do servidor que originou o benefício 
■ CPF do servidor que originou o benefício 

○ O Campo “Situação Funcional” foi descontinuado 
 

● Tabela HistoricoPessoal  
○ Campos abaixo transferidos para a tabela Servidor 

■ Logradouro 
■ Número 



■ Complemento 
■ Bairro 
■ CEP 
■ Município 
■ Estado (renomeado para “UF do Endereço”) 
■ Fone Fixo (renomeado para Número Telefone Fixo) 
■ Fone celular (renomeado para Número Telefone Celular) 
■ Escolaridade 
■ Banco 
■ Agência 
■ Conta 

 

Tabelas Internas 
 

Tabela Anterior Novo Nome Conteúdo Atualizado ? 

Tipo_Vinculo TipoVinculo Sim 

Tipo_Escolaridade Escolaridade Sim 

Tipo_RegimeTrabalho RegimeTrabalho  

Tipo_RegimePrevidencia RegimePrevidencia  

Tipo_AtoPessoal TipoAtoPessoal Sim 

Tipo_RelacaoParentesco RelacaoParentesco  

Tipo_MotivoInativacao MotivoInativacao  

Tipo_FonteRecurso FonteRecurso  

Tipo_VantagemDesconto CodigoVantagemDescontoTCE Sim 

 
As tabelas abaixo foram adicionadas 
 

● OcupacaoCBO 
● CodigoUF 
● CodigoBanco 
● EstadoCivil 
● Municipio 
● UnidadeGestoraTCE 
● TipoMovimentacao (destacada da TIpoAtoPessoal) 
● TipoFolha 

 






