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Apresentação 

Apresentam-se as regras de validaça o do sistema SAGRES-Folha que servira o 

para ana lise e confere ncia dos dados eletro nicos dos entes municipais a partir do exercí cio de 

2020. 

Durante e apo s o processo de validaça o dos dados eletro nicos podera o ser 

apresentadas inconsiste ncias quando da geraça o1 e importaça o2 dos dados da Prestação de 

Contas Eletrônica-PCE conforme descriça o a seguir: 

 

TIPO  DESCRIÇÃO  DESCRIÇÃO 

1  Formataça o  Inconsiste ncia de formataça o do elemento (estrutura do 
arquivo). 

Recomendação: Ver Manual Te cnico SAGRES-FOLHA. 
2  Informativa  Não impede gerar e importar a PCE, porém pode motivar uma 

fiscalização in loco. 
Obs.: A verificação das inconsistências Tipo 2 dar-se-á tanto no 
momento da geração quanto na importação da PCE. 

3  Impeditiva  Impede o recebimento da PCE pelo Tribunal de Contas. A 
verificação do Tipo 3 ocorrerá após o envio da PCE para o 
Tribunal e, caso constatada a PCE é rejeitada, deixando o ente 
na condição de inadimplente até a sua regularização. 

 

Legenda de cores: 
 

Azul Itens incluí dos 
Vermelho Itens excluí dos 
Verde Itens alterados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Geraça o: e  o ato de gerar o arquivo de Prestaça o de Contas Eletro nica-PCE pelo validador SAGRES-Folha 
instalado no ente municipal.  
2 Importaça o: e  o processo de importar as informaço es da PCE para a base de dados do TCE-PI, que ocorre apo s a 
sua transmissa o por meio do Sagres-Web. 
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5. Cadastros Auxiliares 

5.1. Cargo 

Código Descrição Tipo 

5.1.1 Co digo do Cargo na o foi encontrado no RH-WEB. 2 

5.1.2 
A Carga Horaria do cargo sera  no mí nimo de 20 horas e no ma ximo de 44 
horas semanais.  

2 

5.2. Lotaça o 

Código Descrição Tipo 

5.2.1 Co digo da Unidade Orçamentaria na o encontrado no Sagres Conta bil 3 

5.3. Servidor 

Código Descrição Tipo 
5.3.1 Cadastro do servidor efetivo na o encontrado no RH Web 3 

5.3.2 
Para todo servidor cadastrado, no me s de compete ncia informado, deve 
haver um registro de Ato pessoal tipo 01, 06 ou 07 e Tipo de movimento 
01. 

3 

5.3.3 Mais de 80% dos servidores te m o campo ‘CPF do pai’ na o declarado 2 
5.3.4 Mais de 80%doscservidores te m o campo ‘CPF da ma e’ na o declarado 2 

5.3.5 
Cadastro do servidor contratado por tempo determinado na o encontrado 
no RH Web3 

2 

5.3.6 

O cargo do Servidor com o tipo de ví nculo eletivo deve ser vinculado a um 
dos seguintes cargos da tabela interna Tipo de cargo: Prefeito, Vice 
Prefeito, Vereador, Presidente da Ca mara, Vice Presidente da Ca mara e 
Conselheiro Tutelar. 

3 

5.3.7 
Combinaço es possí veis entre Ví nculo, Regime de trabalho e Previde ncia. 3 

 
 

Combinações Possíveis 

Tipo de vínculo Tipo de regime de trabalho Tipo de previdência 

Eletivo Eletivo Regime geral 

Cargo Comissionado 
Estatutário 
Celetista Regime geral 

Contratação por 
excepcional interesse 
público 

Estatutário 
Celetista 

Regime geral 

Emprego público Celetista 

Regime geral 
Regime próprio - Plano 
financeiro 
Regime próprio - Plano 
previdenciário 

 
3 Para todos os servidores a consulta no RH-WEB será feita pelo CPF. 
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Benefício previdenciário 
temporário 

Estatutário 
Celetista 

Regime próprio - Plano 
financeiro 
Regime próprio - Plano 
previdenciário 
Regime Geral 

Benefício previdenciário 
temporário 

Celetista 
Regime Geral 

À disposição Convênio 
Sem vínculo 
Regime geral  

EFETIVO 
Estatutário 
Celetista 

Regime geral 
Regime próprio - Plano 
financeiro 
Regime próprio - Plano 
previdenciário 

Inativo 
Estatutário 
Celetista 

Sem Vinculo 
Regime próprio - Plano 
financeiro 
Regime próprio- Plano 
previdenciário 

Pensionista 
Estatutário 
Celetista 

Sem Vinculo 
Regime próprio - Plano 
financeiro 
Regime próprio - Plano 
previdenciário 

Estagiário Contratual Sem vínculo 

5.3.8 
A quantidade mínima de servidores cadastrados em uma Prefeitura dever 
ser 50. 

3 

5.3.9 
A quantidade mínima de servidores cadastrados em uma Câmara de 
Vereadores dever ser 11. 

3 

5.4. Dependente 

Código Descrição Tipo 
5.4.1 Numero do CPF obrigato rio para todos os dependentes. 3 
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6. Histórico pessoal e funcional 

6.1.  Histo rico Pessoal 

Código Descrição Tipo 
6.1.1 O histo rico pessoal deve ser informado no ato do cadastro do servidor 3 

6.2. Histo rico Funcional 

Código Descrição Tipo 

6.2.1 
Para todo servidor cadastrado, no me s de compete ncia informado, deve 
haver um registro de Ato pessoal tipo 01, 06 ou 07 e Tipo de movimento 01. 

3 

6.2.2 A data do ato pessoal deve estar no me s de compete ncia.  3 

6.2.3 
As informaço es do histo rico funcional devem corresponder ao tipo do 
histo rico informado. 

3 

6.2.4 
Na o podem existir atos no mesmo dia com o STATUS_FOLHA dos tipos ‘01’ e 
‘02’ para o mesmo servidor. 

3 

6.2.5 O cargo do servidor na o o corresponde ao cargo cadastrado no RH-WEB, 
somente para tipo de vinculo efetivo. 

3 

7. Folha de pagamento 

7.1. Servidor Folha 

Código Descrição Tipo 
7.1.1 A remuneraça o total deve ser igual ao somato rio das vantagens. 3 

7.1.2 
A remuneraça o liquida deve ser igual ao somato rio das vantagens menos o 
somato rio dos descontos. 

3 

7.1.3 
Para cada servidor cujo u ltimo ato pessoal tem o status 01 devera  haver um 
registro correspondente na tabela servidor folha. 

3 

7.1.4 
Para cada servidor cujo u ltimo ato pessoal tem o status 02, em me s 
anterior, na o podera  haver um registro correspondente na tabela servidor 
folha. 

3 

7.1.5 
O total de registros na tabela Servidor Folha deve ser igual ao nu mero de 
servidores ativo. 

3 

7.1.6 
Não são permitidos dados de cadastros ou movimentação em Prestação de 

Contas M13. 3 

7.1.7 
As tabelas Servidor Folha e Eventos não podem ser vazias em Prestação de 

Contas M13. 
34 

7.1.8 

As Folhas de pagamento dos tipos “3 – Normal - Folha Benefí cios 
(Aposentados e Pensionistas), 4 - 13º Sala rio - Folha Benefí cios 
(Aposentados e Pensionistas) e 5 - Folha extra - Folha Benefí cios 
(Aposentados e Pensionistas), so  podera o conter servidores com tipo de 
ví nculo 10 – Inativo e 11 – Pensionistas.  

2 

7.1.9 
As Folhas de pagamento dos tipos “0 – Normal, 1 - 13º Sala rio e 2 - Folha 
extra na o podera o conter servidores com tipo de ví nculo 10 – Inativo e 11 – 
Pensionistas.  

2 

 
4 Regra do tipo 3 somente para PREFEITURAS e tipo 2 para os demais. 
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7.2. Eventos 

Código Descrição Tipo 
7.2.1 O empenho na o foi encontrado no Sagres Conta bil. 3 

7.2.2 
A liquidaça o na o foi encontrada no Sagres Conta bil. A liquidaça o das fe rias 
e do 1/3 de fe rias pode ser do me s atual ou me s anterior ao me s da 
Prestaça o de Contas. 

3 

7.2.3 
O Tipo de evento informado na o corresponde com o tipo de evento da 
tabela interna “Co digos dos eventos do contracheque do servidor”. 

3 

7.2.4 

Os eventos: Auxilio natalidade (cod. 10028), Auxilio sau de (cod. 10029), 
Auxí lio doença (cod.10108.), Complementaça o salarial de auxí lio-
doença(cod.10038), Sala rio Famí lia (cod. 10097), Diferença de sala rio 
famí lia (cod. 10053), Sala rio famí lia – complemento (cod. 10098), Licença-
sau de (cod. 10076), Sala rio maternidade (cod. 10099), Sala rio 
maternidade 13º sala rio (cod. 10100), Auxí lio-reclusa o(cod. 10107) na o 
podera o constar nas folhas de pagamento dos RPPS’s, referente a 
aposentadorias e pensa o por morte, ou seja, nas folhas dos tipos “3 – 
Normal - Folha Benefí cios (Aposentados e Pensionistas), 4 - 13º Sala rio - 
Folha Benefí cios (Aposentados e Pensionistas) e 5 - Folha extra - Folha 
Benefí cios (Aposentados e Pensionistas). 

2 

7.3. Pagamento Folha 

Código Descrição Tipo 
7.3.1 O pagamento na o foi encontrado no Sagres Conta bil5 3 

7.3.2 
Todo empenho na o informado na tabela de eventos deve ser cadastrado na 
tabela de Empenhos substituí dos. 

3 

7.4. Empenhos substituí dos 

Código Descrição Tipo 

7.4.1 
O empenho substituto deve ser informado na tabela de pagamento folha na 
mesma compete ncia do pagamento. 

3 

7.4.2 O empenho substituto deve ter sido informado no Sagres conta bil. 3 
7.4.3 O empenho substituí do deve ter sido informado na tabela de eventos. 3 

 
OBS1.: As regras 1.8.1, 1.8.2 e 1.9.1 sera o aplicadas para cada envio/reenvio do SAGRES-
Conta bil, podendo, conforme o caso, alterar a situaça o da prestaça o de contas do SAGRES-
Folha, mesmo que ja  se encontre na situaça o “Processada”. 
OBS2.:  O recebimento das prestações de contas mensais ficará condicionado ao envio da Lei 

Orçamentária Anual – LOA. Conforme Art.3º Parágrafo único da IN 07.2019. 
 

Teresina, 27 de março de 2020. 
 

5 Se o campo “Exercício anterior” for igual a 0 o pagamento deverá ser informado na conta corrente Pagamento de 

Empenho no Sagres contábil. Se o campo “Exercício anterior” for igual a 1 o pagamento deverá ser informado na conta 

corrente Pagamento de RP no Sagres contábil.  

 


