
Descrição e Recomendações para o     
preenchimento das Tabelas da Remessa 
 
A partir do exercicio de 2016, qualquer Remessa enviada por um jurisdicionado do TCE/PE              
através do Módulo de Pessoal do Sistema SAGRES deve conter 10 arquivos XML, cada um               
relativo a uma das tabelas descritas no layout oficial         
(http://www.tce.pe.gov.br/internet/index.php/sagres-downloads), a saber : 
 

● Cargo 
● ClasseNivelFaixa 
● Lotacao 
● Servidor 
● Vinculo 
● HistoricoFuncional 
● Dependente 
● FolhaPagamento 
● VantagemDesconto 
● CodigoVantagemDesconto 

 
As tabelas acima foram pensadas de forma a conter dados específicos, os quais uma vez               
pesquisados de maneira integrada fornecem para a Auditoria as informações adequadas de            
cadastro, folha de pagamento e histórico funcional dos servidores, militares e pensionistas            
cadastrados. 
 
Como recomendação geral no preenchimento de quaisquer dos campos das tabelas abaixo,            
sobretudo aqueles campos de tipo Caractere, é não adicionar zeros, espaços, pontos, etc             
desnecessariamente à esquerda dos valores. Por exemplo, se a Matrícula de dado Servidor             
é ‘0313’, evitar informar ‘000000000000313’. A mudança de formato dos arquivos da            
Remessa de “.txt” para “.xml” extinguiu a necessidade de tais preenchimento. 
 
Seguem informações, função e recomendações gerais sobre cada uma das tabelas. 
 

Cargo 
 
É o cadastro de todos os cargos, empregos e funções utilizados na Unidade Jurisdicionada              
(UJ).  
 
Todo o cadastro de cargos existente na Unidade Jurisdicionada deve ser enviado na             
primeira Remessa, nas Remessas posteriores somente os que forem sendo adicionados,           
não há a necessidade de se repetir o envio de cargos já cadastrados. 
 



No caso de reestruturação de cargos na Unidade Jurisdicionada, os cargos resultantes da             
reestruturação devem ser informados como novos, permitindo assim que os registros           
enviados anteriormente à reestruturação possam ser identificados corretamente. 
 
Atenção especial deve ser dada ao campo OcupacaoCBO, que pretende normatizar os            
Cargos/empregos/funções, agrupando suas diversas nomenclaturas ao se determinar um         
código CBO (Classificação Brasileira de Ocupações) correspondente.  
 
A natureza da codificação CBO é agrupar , por similaridade, grupos de ocupação e atribuir               
códigos a estes.  
 
Portanto, se não for possível identificar diretamente um código CBO para o            
cargo/emprego/função desejado, pode-se usar a proximidade das atividades. 
 
Uma ótima fonte de consulta sobre o código é o site do CBO no Ministério do Trabalho                 
(http://www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/pesquisas/BuscaPorTitulo.jsf) que indica os    
códigos mais aproximados, dado um nome de ocupação ou descrição de sua atividade. 
 
Informa-se que, para facilitar a pesquisa das ocupações, a tabela interna OcupacaoCBO            
usada no Módulo de Pessoal do Sistema SAGRES foi acrescida dos códigos dos Sinônimos              
das ocupações, elevando o universo de registros de aproximadamente 2.600 para cerca de             
10.100 ocupações. A tabela atualizada foi disponibilizada na página do Módulo de Pessoal             
do Sistema SAGRES no site do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco             
(http://www.tce.pe.gov.br/internet/index.php/sagres-downloads). 
 
ATENÇÃO. NÃO se deve utilizar a Remessa de Update para informar a evolução histórica              
de um determinado Cargo, atualizando seu nome. Para este fim deve-se utilizar a             
sequência de Atos de Pessoal adequada ( Atos de Reestruturação ). Caso seja identificado              
o uso de Remessa de Update para o fim do registro evolutivo citado, o Jurisdicionado estará                
sujeito a ter que reenviar todas as Remessas relacionadas, mesmo que já Processadas. 
 

ClasseNivelFaixa 
 
É o cadastro de todas as classes, níveis e faixas associadas com os             
cargos/empregos/funções utilizados na Unidade Jurisdicionada.  
 
Todo o cadastro de Classe/Nível/Faixa existente na Unidade Jurisdicionada deve ser           
enviado na primeira Remessa. Já para as Remessas posteriores, deve ser enviado somente             
o registro de Classe/Nível/Faixa que for sendo adicionado. 
Não há a necessidade de se repetir o envio de Classe/Nível/Faixa já cadastrados. 
 
No caso de reestruturação de cargos/empregos/funções na Unidade Jurisdicionada, as          
Classes/Níveis/Faixas resultantes da reestruturação devem ser informados como novas,         



permitindo assim que os registros enviados anteriormente à reestruturação possam ser           
identificados corretamente. 
 
A mudança de Classe/Nível/Faixa de um Servidor/Militar em virtude de promoção funcional            
deve, obrigatoriamente, ser registrado via Ato de Pessoal específico (140 - Promoção)            
informado via HistoricoFuncional. 
 
O sistema exigirá pelo menos um registro em ClasseNivelFaixa para cada           
Cargo/emprego/função informado. 
 
Se uma mesma Classe/Nível/Faixa for compartilhada entre dois ou mais          
cargos/empregos/funções, essa deve ser informada mais de uma vez, cada uma           
relacionada com seu respectivo cargo/emprego/função. 
 
Mesmo que a ideia de Classe, Nível ou Faixa não se aplique a um ou mais Cargos,                 
empregos ou funções (porque tais vínculos não são estruturados em carreiras), deve ser             
informada como Classe/Nível/Faixa para esses casos, a descrição “Única”. 
 
Exemplificando: Supondo que em um determinado município exista o cargo de Professor e             
que esse cargo não possui carreira (ou seja, não é escalonado em classes, níveis ou faixas                
salariais), o registro a ser feito na tabela “Cargo” é Professor, bem como o registro a ser                 
feito na tabela “ClasseNivelFaixa” é Única (de tal sorte que o sistema registrará Cargo              
PROFESSOR, Classe/Nível/Faixa ÚNICA). 
 
ATENÇÃO. NÃO se deve utilizar a Remessa de Update para informar a evolução histórica              
de uma determinada Classe/Nivel/Faixa, atualizando seu nome. Para este fim deve-se           
utilizar a sequência de Atos de Pessoal adequada ( Ato de Promoção ). Caso seja               
identificado o uso de Remessa de Update para o fim do registro evolutivo citado, o               
Jurisdicionado estará sujeito a ter que reenviar todas as Remessas relacionadas, mesmo            
que já Processadas. 
 

Lotacao 
 
É o cadastro de todas as lotações utilizadas na Unidade Jurisdicionada.  
 
Todo o cadastro de lotações existente na Unidade Jurisdicionada deve ser enviado na             
primeira Remessa. Já para as Remessas posteriores, deve ser enviado somente o registro             
de lotação que for sendo adicionado. 
 
Não há a necessidade de se repetir o envio de lotações já cadastradas. 
 
A mudança de lotação de um Servidor deve, obrigatoriamente, ser registrada via Ato de              
Pessoal específico (143 - Mudança de lotação) informado via HistoricoFuncional. 
 



Servidor 
 
Deve conter as informações pessoais e cadastrais dos servidores, militares e pensionistas            
da Unidade Jurisdicionada. 
 
Todos os servidores/militares/pensionistas, em qualquer vínculo, da Unidade Jurisdicionada         
devem ser enviados na primeira Remessa. Já para as Remessas posteriores, deve ser             
enviado somente o registro dos novos que forem sendo adicionados. 
 
Não há a necessidade de se repetir o envio de servidores/militares/pensionistas já            
cadastrados. 
 
Não há a necessidade de se enviar registros de servidores/militares/pensionistas com           
vínculo finalizado antes de Janeiro de 2016. Caso se opte por enviá-los, deve-se informar              
os Atos de Entrada e de Saída relacionados, sob pena da auditoria considerá-los ainda com               
vínculo ativo.  

 
Todos os campos da tabela Servidor, excetuando-se o CPFServidor, podem ser atualizados            
via Remessa de Update. 
 

Vinculo 
 
Uma novidade deste novo layout com relação ao das versões do Módulo de Pessoal do               
Sistema SAGRES aplicável até 2015, foi pensada de forma a registrar os Vínculos de cada               
Servidor/militar/pensionista encontrado na tabela de mesmo nome. 
 
Atenção deve ser dada ao campo DataAdmissao, que serve, primariamente, para           
diferenciar registros de Vínculos idênticos, consecutivos ou não, como por exemplo no caso             
de Contratos Temporários renovados, ou a volta ao exercício de Cargos Comissionados            
anteriores. 
 
O preenchimento do campo DataAdmissao deve ser com a Data de Nomeação e não com a                
Data de Exercício, nos casos aplicáveis. No caso de Vínculo de Inativo (Aposentado,             
Reforma ou Reserva) esse campo deve ser preenchido com data de nomeação para o              
cargo em que se deu a inatividade, ficando a Data de Aposentadoria registrado no campo               
DataMovimentacao quando do registro do Ato de Entrada relacionado. 
 
Lembrando que a partir dessa versão o registro dos antigos Tipos de Vínculo abaixo serão               
feitos via adição de Atos de Pessoal correspondentes na tabela HistoricoFuncional : 
 

● Função de confiança (Função gratificada) 
○ Atos 100 e 120 



● Benefício previdenciário temporário 
○ Atos 103 e 123 

● Servidor afastado, contando ou não tempo de serviço/contribuição 
○ Atos 104 a 107, 124 a 127 

● À disposição - Cessão de servidor/militar do quadro para outro órgão/entidade 
○ Atos 101, 102, 121 e 122 

Ressalte-se que este caso se refere à cessão do servidor/militar para outro            
órgão/entidade. A tabela Vinculo deve registrar a cessão de servidor de outro            
órgão/entidade, via Tipo de Vínculo específico (16 - À Disposição - Cessão de             
servidor/militar de outro Órgão/Entidade) 
 

Os campos OrigemBeneficioMatricula ,OrigemBeneficioNome e OrigemBeneficioCPF      
devem ser preenchidos somente para os casos de Tipos de Vínculo relativos a             
pensionistas. 
 
O sistema exigirá pelo menos um registro em Vinculo para cada servidor/militar/pensionista            
informado. 
 

HistoricoFuncional 
 
Essa tabela serve para registrar os Atos de Pessoal associados com os Vínculos             
registrados na tabela de mesmo nome. 
 
Na tabela interna TipoAtoPessoal estão listados todos os Atos de Pessoal passíveis de             
registro e na página do Módulo de Pessoal do Sistema SAGRES pode-se consultar material              
explicativo sobre cada Ato e quando usá-lo. 
 
É imperativo que se tenha redobrado cuidado no registro dos Atos de Pessoal nessa tabela,               
pois além de ser alvo de várias validações específicas de Regras de Negócio do Sistema               
SAGRES (registradas na tabela “Mensagens de Inconsistência das Validações” na          
documentação do sistema), cadastramentos incorretos dos atos em questão podem gerar           
situações enquadradas como indícios de irregularidades nas futuras Auditorias de Pessoal           
realizadas pelo TCE/PE. 
 
O sistema exigirá pelo menos um registro em HistoricoFuncional para cada Vínculo            
informado. 
 
Deve ser dada atenção especial ao preenchimento do campo DataMovimentacao, que           
obrigatoriamente deve ser preenchida com a data efetiva em que o Ato de Pessoal              
ocorreu. 
 
Os campos OrigemUG e OrigemMatricula devem ser usados pela Unidade Jurisdicionada           
que recebe um servidor/militar cedido para registrar o Codigo da UJ cedente e a Matrícula               
do servidor/militar na unidade de origem. 



 
O campo DataObito só deve ser informado para o Ato de Pessoal Falecimento 
 
Os campos RegimePrevidenciario, RegimeTrabalho, Lotacao e ClasseNivelFaixa, apesar de         
marcados como opcional no Layout, são de obrigatório preenchimento quando for informado            
um Ato de Pessoal de Entrada. 
 

Dependente 
 
Aqui se registram os Dependentes associados aos servidores/militares informados,         
lembrando que a associação direta é com o Vínculo do servidor/militar. Assim um mesmo              
servidor/militar pode ter Dependentes diferentes associados a Vínculos diferentes.. 
 

FolhaPagamento 
 
Nessa tabela se registra a existência de uma Folha de Pagamento (contra-cheque), para 
um dado Vínculo de um servidor/militar/pensionista em um dado mês. 
 
A principal novidade nessa tabela é o acréscimo de campos para o registro dos valores e 
alíquotas referentes à Previdência (BaseCalcPrevServidor, BaseCalcPrevPatronal, 
AlicotaDescPrevServidor, AlicotaDescPrevPatronal, ValorDescPrevPatronal). 
 
O sistema exigirá pelo menos um registro em FolhaPagamento para cada Vínculo            
informado, excetuando-se os casos de suspensão de pagamento, como por exemplo o            
afastamento do servidor por licença sem vencimentos. 
 

VantagemDesconto 
 
Aqui se informam a lista de rubricas existentes em cada Folha de Pagamento registrada, 
acrescendo-se o valor para cada uma. 
 
A novidade aqui é o campo FonteRecurso, que antes vinha em FolhaPagamento, 
permitindo o registro específico para cada verba informada. 
 
O sistema exigirá pelo menos um registro em VantagemDesconto para cada Folha de             
Pagamento informada. 
 



CodigoVantagemDesconto 
 
Aqui registram-se todas as rubricas usadas nas Folha de Pagamento, informando se é             
Vantagem ou Desconto e associando-as, quando aplicável, a uma das rubricas especiais            
estabelecidas pelo TCE/PE, listadas na tabela interna CodigoVantagemDescontoTCE. 
 
Todo o cadastro de rubricas existente na Unidade Jurisdicionada deve ser enviado na             
primeira Remessa. Já para as Remessas posteriores, deve ser enviado somente o registro             
das novas rubricas que forem sendo adicionadas. 
 
Não há a necessidade de se repetir o envio de rubricas já cadastradas. 
 
Atenção deve ser dada aos campos CodigoVantagemDesconto e        
CodigoVantagemDescontoTCE. 
 
Até a versão anterior, a prática era substituir o código interno da rubrica pelo código               
fornecido pelo TCE. Agora o preenchimento correto é manter o código interno            
original em CodigoVantagemDesconto, informando, quando couber, o código        
correspondente em CodigoVantagemDescontoTCE. 
 
Por exemplo, uma vantagem “SL (salário base)” com código interno “1”, deveria ter, até a               
versão anterior, seu CodigoVantagemDesconto substituído por “900001”. Agora mantém-se         
o código original, “1”, e se ela se refere a Vencimento Base, indicar via campo               
CodigoVantagemDescontoTCE, o código “900001”. Uma decorrência direta desse novo         
sistema é permitir que se possa relacionar mais de um código interno ao mesmo código               
listado na tabela CodigoVantagemDescontoTCE. 






