
Senhores Gerenciadores do Módulo de Pessoal do Sistema SAGRES, 
 

Considerando a ocorrência de recentes fatos que geram impacto no fluxo normal de             
encaminhamento das remessas de dados previstas na Resolução TC n.º 26/2016, o Tribunal de              
Contas do Estado de Pernambuco vem informar: 
 

1. Foi identificado que atualmente a funcionalidade do Assinador Digital do Módulo de            
Pessoal do Sistema SAGRES pode não reconhecer determinados Certificados Digitais. O           
problema ainda não foi solucionado, razão pela qual, momentaneamente a partir da            
presente data, o Módulo de Pessoal não exigirá a assinatura digital do gerenciador             
para, efetivamente, concluir a remessa de dados. 
Convém alertar que, em substituição à retirada temporária do Assinador Digital, o Módulo             
passou a exigir que o gerenciador, de forma exclusiva e através de funcionalidade             
específica, autorize a remessa a ser enviada, para que o procedimento seja concluído. 
Para conhecer melhor a função de autorização, bem como dirimir eventuais dúvidas,            
solicita-se consultar os tutoriais “Como Enviar uma Remessa Mensal ou Retificadora”           
ou “Como Enviar uma Remessa de Update”, disponíveis no endereço          
http://www.tce.pe.gov.br/internet/index.php/tutorial-do-modulo-de-pessoal, ou entrar em    
contato com a Central de Atendimento do TCE/PE (telefone: 0800 281 7717 ou e-mail:              
atendimento@tce.pe.gov.br). 
No tocante às remessas já assinadas e enviadas, não há necessidade de nenhuma             
ação por parte dos responsáveis pelas informações, uma vez que os dados já foram              
corretamente recebidos pelo TCE/PE. Quanto às remessas que atualmente estão          
pendentes de envio por ausência de assinatura digital do respectivo gerenciador, a            
pendência passará, automaticamente, a ser por ausência de autorização do respectivo           
gerenciador. 

 
2. Em virtude de comprovada necessidade por parte de unidades jurisdicionadas, o           

TCE/PE acatou pedido da Secretaria de Administração do Estado de Pernambuco           
(SAD/PE) e da Câmara Municipal de Santa Cruz do Capibaribe, no sentido de realizar um               
redimensionamento em dois campos do layout até então disponibilizado para o Módulo            
de Pessoal do Sistema SAGRES. 
Considerando que o tamanho dos campos “Código de Identificação do cargo, função            
ou emprego” (com o tamanho inicialmente fixado em oito caracteres) e           
“OrgaoClasseNumero” (com tamanho inicialmente fixado em 10 caracteres)        
apresentou-se insuficiente para as necessidades das unidades, está sendo disponibilizado          
a partir da presente data uma versão redimensionada desses campos no layout Versão             
0001 (reforçando-se que, por se tratar de um mero redimensionamento para aumento de             
tamanho de campos, a versão vigente do layout continua sendo a de número 0001).  
No tocante às remessas já enviadas ou, agora, pendentes de autorização, não há             
necessidade de nenhuma alteração das informações já cadastradas. 
Em tempo, embora as mudanças nos tamanhos dos campos acima citados não gerem             
impacto no envio de remessas, o TCE/PE entendeu como pertinente, em atenção ao             
disposto no artigo 6º, parágrafo único, II da Resolução TC n.º 20/2016, a prorrogação do               
prazo de encaminhamento anteriormente estabelecido, que passa a ser: 
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● Remessas de competência de janeiro a dezembro de 2016 - prazo 31/08/2017; 
 

● Remessas de competência de janeiro a junho de 2017 - prazo 31/08/2017; 
 

● Demais remessas - permanecem os prazos estabelecidos no art. 4º da Resolução TC nº              
26/2016 . 
 
 
Por fim, e objetivando sempre prestar o melhor auxílio à correta alimentação do Módulo de               

Pessoal, destaca-se que as orientações constantes da página oficial do Sistema SAGRES foi             
melhorada, passando a conter tutoriais atualizados em decorrência das mudanças acima citadas,            
uma nova documentação auxiliar (decorrente de sugestões ou questionamentos de unidades           
jurisdicionadas) e outras documentações atualizadas, conforme relações abaixo listadas: 

 
A. Tutoriais atualizados (disponíveis no endereço 

http://www.tce.pe.gov.br/internet/index.php/tutorial-do-modulo-de-pessoal) 
 

● Como Enviar uma Remessa de Update; 
● Como Enviar uma Remessa Mensal ou Retificadora; 
● Consultar Remessa. 

 
 

B. Documentação nova ( Disponível no endereço 
http://www.tce.pe.gov.br/internet/index.php/sagres-downloads, aba PESSOAL) 

 
● Conceitos e exemplos de Atos de Pessoal. 

 
C. Documentação atualizada (Disponível no endereço 

http://www.tce.pe.gov.br/internet/index.php/sagres-downloads, aba PESSOAL) 
 

● Mensagens de Inconsistência das Validações; 
● Layout dos Arquivos Módulo Pessoal do Sagres 2016 - Versão 0001; 
● Descrição e Recomendações para o preenchimento das Tabelas da Remessa -           

Layout 0001; 
● Tipos de Remessa; 
● Layout Módulo Pessoal Sagres versão 0001 - Visão Entidade-Relacionamento; 
● Mudanças de Layout entre as versões 2015 e 2016 do Módulo de Pessoal do              

Sagres; 
● Arquivos XSD Módulo Pessoal do Sagres 2016 - versão 0001. 
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