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Apresentação 

O manual do SAGRES Folha e  destinado aos agentes pu blicos responsa veis 

pelo envio de informaço es da folha de pagamento das unidades gestoras que esta o sob a 

jurisdiça o municipal deste Tribunal de Contas, nos termos da Instruça o Normativa que trata 

da Prestaça o de Contas da Administraça o Pu blica Municipal Direta e Indireta ao Tribunal 

de Contas do Estado  Piauí , disponibilizada no endereço eletro nico: 

https://www.tce.pi.gov.br/category/legislacao/instrucoes-normativas/ 

O presente manual oferece um detalhamento sobre as informaço es contidas 

na Prestaça o de Contas Eletro nica – PCE para o SAGRES 2021. Possui como base os 

sistemas: Validador SAGRES e Sagres Web.   

A consiste ncia e a boa funcionalidade do sistema SAGRES Folha dependem da 

rigorosa observa ncia aos padro es definidos no seu Manual Te cnico, cujos dados gerados e 

validados constam nos seguintes arquivos: 

1. Cadastros auxiliares 

Sa o constituí dos de tabelas de informaço es basilares para a geraça o das 

informaço es sobre o servidor, a partir de todos os seus dados armazenados 

na base, sejam: cargo, cadastro de lotaço es, relaça o de servidores, 

dependentes, dentre outros. 

2. Histo rico pessoal e funcional 

Esses histo ricos sa o tabelas de informaço es essenciais para a obtença o de 

da dados pessoais e para o acompanhamento da vida funcional do servidor 

desde a admissa o ate  seu desligamento. 

3. Folha de pagamento 

Trata-se de um conjunto de tabelas de informaço es que armazena os dados 

sobre os eventos inerentes ao processo de confecça o, empenho, liquidaça o 

e pagamento da folha, bem como a substituiça o dos empenhos, quando for 

o caso.  

Vale ressaltar que os arquivos gerados sa o validados nas condiço es ja  

expostas, devendo ser enviados para o TCE por meio do sistema SAGRES-WEB. 

Diante disso, depreende-se que o resultado final obtido com essa nova versa o 

do SAGRES Folha, contribuira  positivamente para que o Tribunal de Contas do Estado do 

Piauí  – TCE/PI esteja sempre voltado a  boa Administraça o Pu blica Municipal, ao tempo em 

que disponibiliza essa ferramenta aos jurisdicionados a partir do exercí cio de 2021 e assim, 

contribui direta e indiretamente para a melhoria da qualidade dos serviços pu blicos 

oferecidos aos cidada os em cada Municí pio. 

 
Teresina, dezembro de 2020. 

https://www.tce.pi.gov.br/category/legislacao/instrucoes-normativas/
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Lista de siglas 

ADCT - Atos das Disposiço es Constitucionais Transito rias 

CBO – Classificaça o Brasileira de Ocupaço es 

CRFB - Constituiça o da Repu blica Federativa do Brasil 

DFAM – Diretoria de Fiscalizaça o da Administraça o Municipal 

EMP – Empenha vel 

MTE – Ministe rio do Trabalho e Emprego 

IN – Instruça o Normativa 

INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social 

PCE – Prestaça o de Contas Eletro nica 

IRPF – Imposto de Renda Retido na Fonte Pessoa Fí sica 

RGPS – Regime Geral da Previde ncia Social 

RPPS – Regime Pro prio da Previde ncia Social 

SAGRES – Sistema de Acompanhamento da Gesta o dos Recursos da Sociedade 

TCE – Tribunal de Contas do Estado do Piauí  
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Mudanças para o SAGRES-Folha 2021 
 

A reformulaça o do SAGRES Folha para a nova versa o a ser implementada a 
partir de 2021, considera a exclusa o, a simples alteraça o e a inclusa o de novas tabelas, 
contudo, mante m a esse ncia metodolo gica e funcional do sistema para que na o impacte a 
geraça o de informaço es a partir de dados prete ritos.  

As alteraço es pontuais configuram alguma modificaça o ou apenas 
organizaça o do conteu do existente nas tabelas do sistema ate  2020, observando-se que 
houve inclusão, alteração ou exclusão de campos e tabelas, a seguir relatadas: 

 Tabelas internas 

• Natureza do cargo 

Trata-se de uma nova tabela 2.3 – naturezaCargo que serve para 
classificar os cargos existentes no Ente conforme o conteu do desta tabela. 

• Tipo de ocupação 

Esta tabela 2.4 - tipoOcupaça o substitui a de nu mero 41 – tipoCargo da 
versa o anterior do SAGRES Folha. 

• Vínculo do servidor à natureza do cargo 

A nova tabela 6.1 – vincServNatCargo trata das possí veis 
corresponde ncias entre o tipo de ví nculo tabela 2.1 – tipoVinculo com a 
natureza do seu cargo, tabela 2.3 – naturezaCargo. 

• Vínculo do servidor ao tipo de regime de trabalho e regime de 
previdência 

A nova tabela 6.2 – vincServTpRegTrabTpRegPrev trata das possí veis 
corresponde ncias entre o tipo de ví nculo tabela 2.1 – tipoVinculo com a 
natureza do seu cargo, tabela 2.3 – naturezaCargo e a tabela 3.1 – 
tipoRegiPrervidencia. 

• Vínculo do servidor ao ato de pessoal 

A nova tabela 6.3 – vincServAtoPessoal trata das possí veis 
corresponde ncias entre o tipo de ví nculo tabela 2.1 – tipoVinculo com a 
natureza do seu cargo, tabela 5.3 – tipoAtoPessoal. 

• Nível de escolaridade 

A tabela de nº 32 foi alterada para 1.1 – tipoEscolaridade com a inclusa o 
do ní vel 9 – Po s-graduaça o – PhD. 

• Relação de parentesco 

A tabela nº 36 passa a ser a 1.2 - tipoRelaParentesco, tendo sido incluí da 
a relaça o de co digo 9 – Avo  / Avo .  
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• Tipo de estado civil 

A tabela de nº 38 passa a ser 1.3 – tipoEstaCivil com a inclusa o da – Unia o 
Esta vel co digo 6. 

• Tipo de vínculo 

A tabela nº 31 passa a ser 2.1 – tipoVí nculo que tem como finalidade 
relacionar o ví nculo dos servidores a s demais tabelas estruturantes do 
sistema, possibilitando a validaça o dos dados de acordo com as 
orientaço es e as regras estabelecidas no Manual Te cnico do SAGRES 
Folha. Houve o acre scimo do ví nculo 13 - Alimentando e do ví nculo e do 
14 – Servidor Esta vel, tendo sido excluí do o ví nculo 6 – Benefí cio 
Previdencia rio Tempora rio. 

• Tipo de regime de trabalho 

A tabela nº 33 passa a ser 2.2 – tipoRegiTrabalho que especifica o ví nculo 
de trabalho ao qual o servidor esta  ligado ao O rga o. 

• Tipo de evento 

A tabela anterior de nu mero 43 – tipoEvento passa a 5.1 – tipoEvento com 
a inclusa o dos tipos: 3 – Complemento de vantagem, 4 – Complemento de 
desconto, 5 – Devoluça o de desconto e 6 – Estorno de vantagem. 

• Código do evento 

A tabela nu mero 44 – codigoEvento passa a 5.2 – codigoEvento com a 
alteraça o em sua estrutura e co digos, conforme explicado na secça o 3. 
Tabelas Internas, item 13.3. Tipos de Evento. 

• Tipo ato de pessoal 

A tabela nu mero 35 – tipoAtoPessoal passa a 5.3 – tipoAtoPessoal com a 
alteraça o em sua estrutura e co digos, conforme explicado na secça o 3. 
Tabelas Internas, item 3.15. Tipo de ato de pessoal e subitem 3.15.1. A 
nova estrutura dos atos de pessoal. 

• Tipo de cadastro 

A tabela 42 – tipoCadastro foi removida da base de dados do SAGRES 
Folha 2021. 

• Tipo de movimento 

A tabela 46 – tipoMovimento foi removida da base de dados do SAGRES 
Folha 2021. 

• Tipo de cargo 

A tabela nº 41 da versa o anterior do SAGRES Folha foi substituí da pela 
tabela 2.4 - tipoOcupaça o, baseada na Classificaça o Brasileira de 
Ocupaço es (CBO) estabelecida pelo Ministe rio do Trabalho e Emprego 
(MTE). 
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 Tabelas de informações 

•  Cargo 

Na tabela 1.1. Cargo, no Manual Te cnico, foram feitas as seguintes 
alteraço es:  excluí do o campo Tipo de cargo e incluí dos os campos Tipo de 
ocupaça o e Natureza do cargo. 

•  Lotação 

Na tabela 1.2. Lotaça o, no Manual Te cnico, foi excluí do o campo Co digo da 
unidade orçamenta ria. 

•  Servidor 

A tabela 1.3. Servidor, no Manual Te cnico, foi alterada com a exclusa o do 
campo Tipo de Cadastro. 

•  Detalhamento das informações alteradas 

Nesse Detalhamento, no Manual Te cnico, foi incluí da a tabela 
tipoAtoPessoal08. 
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1. Cadastros auxiliares 

As tabelas de informaço es contidas nos cadastros auxiliares, cuja estrutura 
de cada tabela e  detalhada no Manual te cnico, contemplam as informaço es relacionadas ao 
servidor e a outros conceitos necessa rios para a elaboraça o de uma folha de pagamento, 
quais sejam: Cargo, Lotaça o, Servidor, Dependente, Prestaça o de Contas. 

Vale destacar que esse cadastro deve ser mantido atualizado a  medida que os 
atos e fatos ocorrerem, nos termos estabelecidos na Instruça o Normativa que disciplina o 
envio da PCE a partir do exercí cio de 2021, constando na prestaça o de contas do perí odo 
da ocorre ncia. 

1.1. Cargo                    

O cargo público e  o lugar dentro da organizaça o funcional da Administraça o 
Direta e de suas autarquias e fundaço es pu blicas que, ocupado por servidor pu blico, tem 
funço es especí ficas e remuneraça o fixadas em lei ou diploma a ela equivalente, destacando-
se: 

Cargo efetivo e  aquele criado por lei e ocupado pelo servidor apo s a sua 
aprovaça o em concurso e a sua nomeaça o, passando a desempenhar as atividades pro prias 
do cargo a partir da sua posse, destacando-se; 

Cargo comissionado deve constar em lei e o processo de admissa o passa 
diretamente pela livre escolha, nomeaça o e exoneraça o do gestor ao exercitar o seu poder 
discriciona rio, nos termos da legislaça o vigente. 

Cargo por contratação por excepcional interesse público deve ocorrer 
mediante lei municipal especí fica e na sua ause ncia, por lei nacional que discipline a 
mate ria. O cargo deve ser ocupado por servidor nos termos da legislaça o especí fica. 

O emprego público e  ocupado por um servidor que presta concurso para o 
seu exercí cio na Administraça o Pu blica municipal com um ví nculo regido pela CLT. 

Cargo eletivo deve ser ocupado por quem e  escolhido de forma democra tica 
pelo voto, no prazo da legislatura estabelecida em lei. 

Quaisquer que sejam os cargos, os dados cadastrais devem ser informados no 
SAGRES Folha pelo agente responsa vel por essa atribuiça o, na medida em que houver 
ingresso de servidor na unidade operacional do municí pio. 

O cadastramento de cargo no sistema deve observar os campos especificados 
na tabela 1.1. Cargo (Manual Te cnico, pag. 5) e preenchidos corretamente. 

1.2. Lotação              

E  o local onde o servidor exerce as atribuiço es e responsabilidades do cargo 
pu blico. O servidor na o escolhe o local de lotaça o, podendo a administraça o, 
discricionariamente, direciona -lo para qualquer local de trabalho, desde que, obviamente, 
a funça o a ser exercida seja compatí vel com as atribuiço es do cargo. O cadastramento no 
sistema requer os campos constantes na tabela 1.2. Lotaça o (Manual Te cnico, pag. 5), 
preenchidos de acordo com os atos de pessoal emanados pela autoridade competente. 
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1.3. Servidor 

Servidores pu blicos sa o todos aqueles que mante m ví nculo de trabalho 
profissional com os o rga os e entidades governamentais, integrados em cargos ou empregos 
de qualquer delas: Unia o, Estados, Distrito Federal, Municí pios e suas respectivas 
autarquias, fundaço es, empresas pu blicas e sociedades de economia mista.  

A finalidade dessa tabela e  o registro dos dados do servidor cadastrado de 
forma obrigato ria, cujos campos devem ser corretamente preenchidos, conforme tabela 1.3. 
Servidor (Manual Te cnico, pag. 5). 

1.4. Dependente 

Todo e qualquer cidada o que, em relaça o ao segurado do INSS se enquadre 
em um dos dois crite rios ba sicos de depende ncia (econo mica ou condiça o familiar), sera  
considerado “dependente” e podera  ser inscrito para fins de recebimento de benefí cios ou 
pagamento de resí duos. 

Diante da contextualizaça o do pro prio regime geral de previde ncia (INSS) e 
da legislaça o que rege o Imposto de Renda (IRPF), vislumbra-se a necessidade de um 
rigoroso cadastramento do(a) dependente, conforme os campos constantes na tabela 1.4. 
Dependente (Manual Te cnico pag. 6), visto a importa ncia para o ca lculo do sala rio-famí lia, 
do imposto de renda e de outros direitos legais. 

E  de grande valia o correto cadastramento do(a) dependente, uma vez que 
todo e qualquer benefí cio do regime de previde ncia ao (a ) dependente ao qual o servidor 
ou a servidora estiver vinculado depende necessariamente do cadastro correto e 
atualizado.   

1.5. Prestação de contas 

A PCE é instrumento por meio da qual o jurisdicionado envia as suas 
Prestações de Contas ao TCE/PI, conforme Instruções Normativas que disciplinam a 
elaboração e o envio dessas Prestações. 

O SAGRES Folha é parte integrante dessas Prestações de Contas cujos dados 
devem ser fornecidos de acordo com os campos obrigatórios constantes na tabela 1.5. 
Prestaça o de Contas (Manual Te cnico pag. 6). 
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2. Históricos 

As tabelas de informaço es que compo em os histo ricos, cuja estrutura de cada 
tabela e  detalhada no Manual te cnico, contemplam as informaço es relacionadas aos dados 
pessoais do servidor, a sua admissa o, a s movimentaço es funcionais e a s concesso es de 
benefí cios, conforme explicado a seguir: 

Assim como as tabelas dos cadastros auxiliares, as informaço es das tabelas 
de histo ricos devem ser mantidas atualizadas a  medida que os atos e fatos ocorrerem, no 
termos estabelecidos na Instruça o Normativa que disciplina o envio da PCE a partir do 
exercí cio de 2021, contando na prestaça o de contas do perí odo da ocorre ncia. 

2.1. Histórico pessoal 

O histórico pessoal do servidor deve ser cadastrado com o preenchimento correto 

dos campos demonstrados na tabela 2.1. Histórico Pessoal (Manual Técnico pag. 7).  

Os dados pessoais associados aos demais, relativos ao endereço e aos dados 

bancários do servidor, constituem uma base de dados indispensável a uma boa gestão de pessoas 

do Ente Federado municipal.  

É de vital importância a permanente atualização desse cadastro, tendo em vista a 

confiabilidade da informação acerca do servidor, cujos dados não devem estar desatualizados. 

2.2. Histórico funcional 

A vida funcional do servidor deve ser retratada a partir do seu ingresso no 
serviço pu blico, logo, a partir de uma boa base de dados funcionais e  possí vel definir uma 
linha do tempo capaz de apresentar o desempenho e o comportamento ao longo de sua vida 
funcional. 

Vale destacar que nessa linha do tempo deve constar tambe m todo e qualquer 
tipo de movimentaça o do(a) servidor(a) no desempenho de suas atividades ale m das 
concesso es de benefí cios, respaldadas pelos diversos tipos de atos de pessoal.  

Cada tipo de Ato pessoal corresponde a um conjunto informaço es que devem 
ser enviadas ao TCE-PI, mais detalhes na secça o 3. Tabelas Internas, subitem 3.15.2 deste 
Manual. 

A importa ncia da linha do tempo relativa a  vida funcional do(a) servidor(a) 
torna-se ainda maior, ao possibilitar a definiça o do seu perfil como servidor pu blico capaz 
de prestar melhores serviços a  sociedade. Daí  a necessidade de preenchimento dos campos 
constantes na tabela 2.2. Histo rico Funcional (Manual Te cnico pag.7).     
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3. Folha de pagamento 

A folha de pagamento tem o objetivo de demonstrar seus proventos e 
descontos, bem como a comprovaça o do seu efetivo pagamento. As estruturas das tabelas 
de informaço es que compo em a folha de pagamento esta o detalhadas no Manual te cnico. 

Ao contra rio dos Cadastros Auxiliares e dos Histo ricos, as informaço es da 
folha de pagamento devem ser enviadas ao TCE em todas as compete ncias. 

3.1. Servidor folha                                                                                               

As informaço es apresentadas de forma resumida no contracheque do servidor 
te m como fonte origina ria os dados constantes na tabela 3.1. Servidor Folha (Manual 
te cnico pag. 4). 

Vale destacar sempre que os campos relacionados nessa tabela devem ser 
preenchidos corretamente com as informaço es totalizadas resultantes dos recebimentos e 
descontos aplicados a cada servidor, bem como as bases de ca lculos para deduço es legais.  

 3.2. Eventos 

A tabela de 3.2. Eventos (Manual Te cnico pag. 4) detalha os eventos de 
vantagens e de descontos, demonstrando as verbas que o servidor tem direito e as deduço es 
legais sobre os seus recebimentos. Tambe m devem ser informados o Empenho e a 
Liquidaça o da folha de pagamento, sendo que, os dados do empenho e liquidaça o sa o 
validados com o SAGRES-Conta bil. A relaça o completa dos eventos, inclusive a sua 
respectiva descriça o, esta  disposta no arquivo Tabelas Internas, clique aqui para acessar 
o arquivo.  

3.3. Pagamento da folha 

Essa tabela 3.3. Pagamento da folha (Manual Te cnico pag. 5) tem por 
finalidade armazenar os dados do efetivo pagamento ao servidor, em cada perí odo em que 
e  devido. 

Conve m ressaltar que os dados do pagamento tambe m sa o validados no 
mo dulo SAGRES-conta bil, por este motivo, e  imprescindí vel que estejam corretos, caso 
contra rio, a Prestaça o de contas ficara  no estado de INCONSISTENTE. 

3.4. Empenhos substituídos 

A tabela 3.4. Empenhos Substituí dos (Manual Te cnico pag. 5) permite 
armazenar os dados relativos a  substituiça o de Empenhos, ou seja, caso um servidor na o 
seja pago no mesmo empenho/liquidaça o informados anteriormente, o novo 
empenho/liquidaça o deve ser informado nesta tabela que deve conter os dados do novo 
empenho/liquidaça o e fazer refere ncia ao empenho/liquidaça o substituí do. 

Esse recurso, viabiliza o histo rico da fonte origina ria dos pagamentos ao 
servidor, sendo de grande valia para a transpare ncia, bem como para a ana lise da evoluça o 
dos gastos com pessoal no a mbito do Municí pio.  

 
 
 

https://www.tce.pi.gov.br/wp-content/uploads/2020/12/TabelasInternasSagresFolha2021-v201201-versao-Jurisdicionado.xlsx
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4. Informações adicionais 

A necessidade de novos campos voltados a um detalhamento de dados e de 
informaço es, enseja a criaça o de tabelas complementares a seguir relacionadas:  

4.1. Dados do pagamento da folha 

Trata-se de detalhamento do pagamento da folha por servidor, indispensa vel 
ao controle dos dados quanto ao efetivo pagamento, cujos campos esta o relacionados na 
tabela Dados do pagamento da folha (Manual Te cnico, item 4.1.1.). 

4.2. Informações alteradas 

A amplitude do Histo rico Funcional requer um detalhamento do campo 
Informaço es adicionais contido na tabela Informaça o histo rico funcional (Manual te cnico, 
item 2.2.). Para maiores informaço es consultar o item 4.2. do Manual te cnico.  
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5. Tabelas internas 

Sa o compostas de valores pre -definidos que definem o conteu do de campos 
das tabelas de informaça o. A seguir, uma relaça o das tabelas internas para 2021. Clique aqui 
para acessar o arquivo Excel.   

5.1. Nível de escolaridade 

O ní vel de escolaridade e  exigido para a ocupaça o do cargo, compreendendo 
os co digos: 0 – Sem exige ncia, 1 – alfabetizado, 2 – Ensino fundamental, 3 – Alfabetizado, 4 
– Superior incompleto, 5 – Superior completo, 6 – Po s-graduaça o–Especialista, 7 -  Po s-
graduaça o –Mestre, 8 – Po s-graduaça o–Doutor e 9 – Po s-graduaça o–PhD. 

5.2. Relação de parentesco 

O grau de parentesco com servidor compreende os co digos: 1 - Co njuge / 
Companheiro(a), 2 – Ex-companheiro(a), 3 – Filho(a), 4 – Enteado(a), 5 – Tutelado(a), 6 – 
Pai/Ma e, 7 – Irma o/Irma  e 8 – Avo /Avo . 

5.3. Estado civil 

O estado civil do servidor esta  relacionado nessa tabela da seguinte forma: 
Solteiro(a) (co digo 1), Casado(a) (co digo 2), Separado(a) (co digo 3), Divorciado(a) (co digo 
4), Viu vo(a) (co digo 5), Unia o Esta vel (co digo 6). 

5.4. Sexo 

Tambe m consta nessa tabela a indicaça o de ge nero do servidor com o co digo 
1 para masculino e co digo 2 para feminino.  

5.5. Tipo de vínculo 

O tipo de ví nculo do servidor a  Administraça o Pu blica municipal e  
identificado nesta tabela com os co digos: 1 – Eletivo, 2 – Cargo Comissionado, 3 – Funça o 
Gratificada (extinto), 4 – Contrataça o por interesse pu blico, 5 – Emprego pu blico, 6 – 
Benefí cio previdencia rio tempora rio (extinto), 7 – A  disposiça o, 8 – Outros (extinto), 9 – 
Efetivo, 10 – Inativo, 11 – Pensionista, 12 – Estagia rio, 13 – Alimentando e 14 – Servidor 
esta vel na o efetivo (Art. 19 ADCT). 

5.6. Regime de trabalho 

O regime de trabalho do servidor esta  identificado nessa tabela com os 
seguintes co digos: 0 – Estatuta rio, 1 – Celetista, 2 – Contratual, 3 – Eletivo (extinto) e 4 – 
Conve nio. 

5.7. Natureza do cargo 

Nesta tabela encontra-se a natureza do cargo que esta  assim estruturada: 1 – 
Cargo Eletivo, 2 – Cargo Efetivo, 3 – Cargo Comissionado, 4 – Funça o Gratificada e 5 – 
Contrato Tempora rio. 

5.8. Ocupação 

O tipo de ocupaça o trata do uso do Co digo Brasileiro de Ocupaça o (CBO) 
estruturada em uma tabela com as colunas: Co digo e Descriça o para identificar a ocupaça o, 
a coluna Origem que pode ser MTE e TCE e a coluna Municí pio indicada com “0” quando 
na o usado pelo Municí pio e “1” quando usado pelo Municí pio, conforme tabela 2.4 – Tipo 

https://www.tce.pi.gov.br/wp-content/uploads/2020/12/TabelasInternasSagresFolha2021-v201201-versao-Jurisdicionado.xlsx
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de Ocupaça o.  

5.9. Regime de previdência 

A vinculaça o do servidor a um regime de previde ncia encontra-se detalhada 
da seguinte forma: Sem ví nculo (co digo 0) ocorre quando o servidor ja  possui ví nculo 
previdencia rio ou legalmente encontra-se desobrigado de nova contribuiça o. Regime geral 
(co digo 1) por ter que contribuir para RPS devido a natureza do seu cargo que o vincula a 
esse tipo de Regime. Regime pro prio – Plano financeiro (co digo 2) quando se trata de 
servidor. Finalmente, Regime pro prio – Plano previdencia rio (co digo 3) quando se trata de 
servidor. 

5.10. Motivo de inativação 

A inativaça o do servidor pode ser Volunta ria (co digo 1) quando o servidor 
preencher todos os requisitos exigidos pela legislaça o, Compulso ria (co digo 2) ao 
completar a idade definida na Constituiça o e atender todas as exige ncias legais,  Invalidez 
(co digo 3) quando o servidor sofre algum acidente que o impeça de desenvolver alguma 
atividade laboral e por Decisa o Judicial (co digo 4) quando ha  uma decisa o judicial 
ordenando a aposentadoria do servidor. 

5.11. Tipo de folha de pagamento 

E  composto do tipo Normal (co digo 0) que trata da folha mensal dos Entes, o 
13º sala rio (co digo 1) refere-se a qualquer forma de pagamento natalino, sendo 
consolidado obrigatoriamente em dezembro, a Folha extra (co digo 2) refere-se ao 
pagamento extraordina rio na o contemplado pela folha mensal, Normal – Folha de 
benefí cios (Aposentados e Pensionistas – co digo 3) trata-se de pagamentos dos inativos e 
pensionistas do Fundo de Previde ncia, 13º sala rio - Folha de benefí cios (Aposentados e 
Pensionistas – co digo 4) trata-se de pagamentos dos inativos e pensionistas do Fundo de 
Previde ncia e a Folha extra – Folha de benefí cios (Aposentados e Pensionistas – co digo 5) 
refere-se ao pagamento extraordina rio na o contemplado pela folha mensal de aposentados 
e pensionistas. 

5.12. Status folha 

O campo STATUS_Folha e  um atributo da tabela Tipo de Atos de Pessoal, que 
informa a obrigatoriedade de o servidor ter ou na o contracheque no me s de compete ncia, 
sendo: Ativo (co digo 1), Inativo a partir do pro ximo me s (co digo 2) e Na o se aplica (9). O 
co digo 9 indica que o Ato de Pessoal na o altera o status na folha do servidor. 

5.13. Tipo de evento 

O Tipo de evento indica se corresponde a rubrica de vantagem ou a rubrica 
de desconto, quais sejam: Vantagem (co digo 1) abrange todos direitos brutos do servidor, 
Desconto (co digo 2) envolve todos os valores deduzidos constantes no contracheque, 
Complemento de Vantagem (co digo 3) compreende todo e qualquer direito do servidor  
pago a menor no contracheque anterior, Complemento de Desconto (co digo 4) compreende 
todo e qualquer deduça o do servidor efetivada a menor no contracheque anterior, 
Devoluça o de Desconto (co digo 5) compreende um direito originado de desconto a maior 
no contracheque anterior e Estorno de Vantagem (co digo 6) ocorre quando o servidor 
recebe um cre dito a maior no contracheque anterior. 
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A espe cie “01” enumera a seque ncia da “verba 
salarial”, formando o co digo do evento.  

O co digo + descriça o e  o evento em seu esta gio final 
relativo a s verbas salariais.  

O EMP “1” indica que o valor e  empenha vel por se tratar de uma vantagem.  

5.14. Códigos dos eventos 

Sa o as possí veis rubricas das vantagens, dos complementos de vantagem, de 
desconto, de devoluça o e de estorno de vantagem. Vale destacar que todas as rubricas se 
encontram na Tabela 5.2 Co digo do Evento, acesse aqui. 

5.14.1. A estrutura dos eventos 

Os eventos possuem uma estrutura lo gica desenvolvida para aplicaça o 
pra tica na folha de pagamentos a partir do exercí cio de 2021. A sua aplicabilidade esta  
focada nos eventos que representam vantagens ou descontos da base remunerato ria do 
servidor(a) demonstrados no seu contracheque, conforme Tabelas Internas.  

 

NATUREZA 

A Natureza dos Eventos demonstra se o valor constante no contracheque do servidor(a) é 
uma vantagem (código 1) ou um desconto (código 2) ou determinados acertos, quais sejam: 
Complemento de Vantagens (código 3), Complemento de Descontos (código 4), Devolução 
de Vantagens (código 5) e Estorno de Descontos (código 6). 

CLASSE A Classe identifica os Eventos de acordo com a sua Natureza. 

ESPÉCIE A Espécie identifica individualmente os Eventos para cada combinação da Natureza e Classe. 

CODIGO É o número que identifica o Evento, formado por Natureza + Classe + Espécie. 

DESCRICAO É o nome que identifica o Evento. 

EMP Indica se o Evento necessita de empenho ou não. 

 

O novo SAGRES Folha e  uma ferramenta que permite a recepça o de dados de 
forma estruturada, de modo a oferecer maior segurança e transpare ncia a s informaço es 
prestadas pelo usua rio. 

A codificaça o estruturada em ní veis hiera rquicos permite uma ampla visa o 
do evento e uma fluidez em sua utilizaça o pra tica, a seguir demonstrada: 

 

NATUREZA CLASSE ESPÉCIE CÓDIGO DESCRIÇÃO EMP. 

1 00 00 10000 VANTAGENS   

1 01 00 10100 Verbas salariais   

1 01 01 10101 Vencimento básico 1 

 
 
 

 
 
 
  

A classe “01” corresponde a todo tipo de verba 
salarial recebida pelo servidor(a). 

A natureza “1” trata somente das vantagens que 
o servidor(a) tem direito. 

https://www.tce.pi.gov.br/wp-content/uploads/2020/12/TabelasInternasSagresFolha2021-v201201-versao-Jurisdicionado.xlsx
https://www.tce.pi.gov.br/wp-content/uploads/2020/12/TabelasInternasSagresFolha2021-v201201-versao-Jurisdicionado.xlsx
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5.14.2. Tabela sintética da natureza dos eventos 

A apresentaça o desse quadro oferece uma melhor visa o da estrutura da tabela 
de Eventos do novo SAGRES Folha a partir de 2021.  

 

CÓDIGO DESCRIÇÃO 

10000 VANTAGENS 

20000 DESCONTOS 

30000 Complemento de VANTAGENS 

40000 Complemento de DESCONTOS 

50000 Devolução de VANTAGENS 

60000 Estorno de DESCONTOS 

 

Tendo em vista o necessa rio controle dos gastos pu blicos associado a  sua 
indispensa vel transpare ncia, tem-se na demonstraça o acima uma base equilibrada entre as 
vantagens e os descontos que podem figurar na remuneraça o do servidor. 

Ale m das vantagens e dos descontos, outros valores tambe m representam 
ingressos e saí das de recursos do servidor, compreendendo respectivamente as naturezas: 
1, 3 e 6 (vantagens) e 2, 4 e 5 (descontos), logo, eles te m que figurar nessa tabela para 
viabilizar os lançamentos na folha de pagamento, devidamente compatibilizados com os 
respectivos lançamentos conta beis.  

5.14.3. Exemplo de uso da tabela de eventos 

Os dois demonstrativos a seguir sa o exemplos que apresentam os valores 
corretos que deveriam ser lançados no me s 1 e no me s 2 e os efetivamente lançados nesses 
dois meses, ficando o acerto das diferenças identificadas no me s 1, lançando no me s 2 os 
acertos. 

 

 

 

 

 

NATUREZA CLASSE ESPÉCIE CÓDIGO DESCRIÇÃO EMP. 

2 00 00 20000 DESCONTOS   

2 01 00 20100 Imposto de Renda   

2 01 01 20101 Desconto de imposto de renda - IRRF 0 

A classe “01” corresponde a identificaça o do 
tipo de desconto. efetuado. 

A natureza “2” trata somente dos descontos 
efetuados.  

O co digo + descriça o e  o evento em seu 
esta gio final relativo aos descontos 
.salariais. 

O EMP “0” indica que se trata de valor na o empenha vel, haja vista se tratar de um desconto. 

A espe cie “01” enumera a seque ncia dos 
descontos de acordo com a sua Natureza e 
Classe. 
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Servidor X - mês 1 

Eventos Valores Corretos  Valores Lançados Diferenças 

Código Descrição Vantagens Descontos Vantagens Descontos Vantagens Descontos 

10101 Vencimento básico 8.500,00  8.200,00  300,00  
10111 Vant.Pessoal Nom.Ident. VPNI  1.350,00  1.300,00  50,00  
10402 Grat.desemp.função - Efetivos 2.125,00  2.000,00  125,00  
10601 Adicional de insalubridade 950,00  950,00  0,00  
10702 Auxílio alimentação  1.150,00  1.100,00  50,00  
20101 Desc. imposto de renda - IRRF  2.135,00  2.000,00  135,00 

20201 Contrib.Previdenciária - RPPS  1.650,00  1.850,00  -200,00 

20801 Empréstimo Consignado  1.780,00  1.900,00  -120,00 

Totais 14.075,00 5.565,00 13.550,00 5.750,00 525,00 -185,00 

Total Líquido 8.510,00 7.800,00   

Obs.: Valores simbólicos tanto em relação às vantagens e aos descontos, não guardam relação aos limites legais e aos 
percentuais estabelecidos por Lei.  

  
Servidor X - mês 2 

Eventos Valores Corretos  Valores Lançados Diferenças 

Código Descrição Vantagens Descontos Vantagens Descontos Vantagens Descontos 

10101 Vencimento básico 8.500,00  8.500,00     

10111 Vant.Pessoal Nom.Ident. VPNI  1.350,00  1.350,00     

10402 Grat.desemp.função - Efetivos 2.125,00  2.125,00     

10601 Adicional de insalubridade 950,00  950,00     

10702 Auxílio alimentação  1.150,00  1.150,00     

20101 Desc. imposto de renda - IRRF 0,00 2.135,00  2.135,00    

20201 Contrib.Previdenciária - RPPS 0,00 1.650,00  1.650,00    

20801 Vant.Pessoal Nom.Ident. VPNI  0,00 1.780,00  1.780,00    

30101 Complemento Vencimento básico 0,00  300,00  -300,00   

30111 Compl.Vant.Pes Nom.Ident. VPNI 0,00  50,00  -50,00   

30402 Compl.Grat.dese.função-Efetivos 0,00  125,00  -125,00   

30702 Complement.Auxílio alimentação 0,00  50,00  -50,00   

40101 ComplDesc. imposto renda - IRRF 0,00 0,00  135,00 0,00 -135,00 

60201 Estorno de Contrib.Previd. - RPPS 0,00  200,00   200,00 

60801 Estorno de Emprést.Consignado 0,00  120,00   120,00 

Totais 14.075,00 5.565,00 14.920,00 5.700,00 -525,00 185,00 

Total Líquido 8.510,00 9.220,00   

Obs.: Valores simbólicos tanto em relação às vantagens e aos descontos, não guardam relação aos limites legais e aos 
percentuais estabelecidos por Lei.  

 

Os dois demonstrativos evidenciam os valores lançados em folha de 
pagamento no me s 1 e no me s 2 com as diferenças apuradas apo s reconciliaça o de valores 
e corrigidos no me s 2 por meio dos eventos pro prios para os respectivos acertos. 

Conve m observar que os co digos dos Eventos oferecem segurança e clareza 
dos lançamentos nos dois meses, evitando assim, as dificuldades no pagamento dos 
servidores. 

Assim, torna-se via vel uma boa gesta o das despesas com pessoal, bem como uma extraça o 
de informaço es para uma boa polí tica de gesta o de pessoas, um bom planejamento 
quando da elaboraça o das peças orçamenta rias, ale m da melhoria na transpare ncia da 
Administraça o Pu blica municipal. 
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5.15. Tipo de ato de pessoal 

Uma das principais tabelas de estruturaça o do SAGRES Folha e  Tabela de Atos 
de Pessoal que responde pelo iní cio da vida funcional do servidor e o acompanha ate  o seu 
desligamento.  Devido a esse grau de importa ncia, essa tabela foi totalmente reformulada, 
estabelecendo uma maior segurança e uma melhor dina mica para o registro de todos os 
dados do servidor. 

5.15.1.  A nova estrutura dos atos de pessoal 

A base estrutural dos atos de pessoal mante m a mesma estrutura lo gica 
desenvolvida para os eventos da folha de pagamentos a partir do exercí cio de 2021. A sua 
funcionalidade esta  focada nos atos administrativos que representam acre scimo de pessoal 
e reduça o de pessoal, bem como naqueles que promovem apenas uma movimentaça o do 
servidor, seja de natureza interna ou externa, conforme Tabela interna (5.3. 
tipoAtoPessoal). 

 

NATUREZA 

A natureza dos Atos de Pessoal agrupa todos aqueles que representam o aumento e a 
diminuição do quadro de pessoal, ou seja, as formas de ingresso (código 1) e de saída 
de pessoal (código 2), como também a simples movimentação interna e externa de 
servidores (código 9). 

CLASSE 

A classe reflete o ato sob a o tica do ente que deve prestar contas e - consequentemente 
- informar esse ato. Tambe m agrupa os atos conforme sua natureza jurí dica que 
determina a forma de ingresso e de saí da. A classe da movimentaça o de pessoal 
corresponde a  disponibilidade do agente pu blico, em um dado momento.   

ESPECIE 
A espécie reflete os atos da gesta o administrativa ou as alteraço es funcionais na carreira 
do servidor, normalmente relacionada a tipos especí ficos de ví nculos. 

DETALHAMENTO 
O detalhamento é o meio de individualização das espécies, segundo critérios 
específicos. 

CODIGO 
O código é a estrutura numérica única, resultante da identificação da natureza, 
associada à classe, à espécie e ao detalhamento do Ato de Pessoal. 

DESCRICAO 
A descrição é a denominação de cada Ato de Pessoal em seu estágio final de 
estruturação. 

TIPO 
 O tipo do ato define quais informações devem ser preenchidas na tabela Informações 
Alteradas. 

STATUS_FOLHA  Define se o servidor está ativo na folha, ou seja, se ele recebe ou não contracheque. 
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5.15.2.  Classificação dos atos de pessoal  

Para sistematizar, manter coesa o, tornar mais dida tico e aprimorar os 
registros dos atos de pessoal, a tabela passou por uma reformulaça o e os elementos foram 
agrupados em naturezas, classes, espe cies e seus respectivos detalhamentos. 

A natureza esta  relacionada a  esse ncia do ato, sua materialidade ou 
repercussa o direta que sua prolaça o ocasiona, seja no quadro de pessoal do o rga o, nos 
cofres pu blicos ou na vida funcional do agente pu blico. 

Quanto a  natureza, atos de pessoal foram classificados em Ingresso de 
Pessoal, Saída de Pessoal e Movimentação de Pessoal, seguindo a lo gica a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.15.3.  Ingresso e saída de pessoal 

Ingressos e saí das foram agrupados em classes que refletem o ato sob a o tica 
do ente que deve prestar contas e - consequentemente - informar o ato. As classes tambe m 
agrupam os atos conforme sua natureza jurí dica. 

As classes ingresso e saí da foram subdivididas em espe cies, que agrupam 
seus atos sob a o tica do ví nculo pessoal com a administraça o pu blica, seja um agente ativo 
ou inativo, bem como pensionistas. 

Nessa classificaça o, para o mesmo ví nculo pode existir de mais de uma forma 
de ingresso ou saí da. Por essa raza o, foi estabelecido tambe m o detalhamento dentro das 
espe cies, com a finalidade de delimitar a motivaça o nos registros administrativos. 

5.15.4.  Movimentações de pessoal 

Para os atos de movimentaça o de pessoal, na o ha  que se falar em o tica do ente 
prestador de contas, pois com exceça o das movimentaço es gene ricas, todas as 
movimentaço es sa o relacionadas a  vida funcional do agente pu blico, que necessariamente 
deve estar ativo e lotado em um o rga o vinculado a um ente. 

Nesse sentido, as classes da movimentaça o de pessoal correspondem a  
disponibilidade do agente pu blico para o o rga o em um dado momento, podendo ele estar 
temporariamente afastado, situaça o que deixa de executar suas atividades laborais, ter 
retornado a s atividades, marcado pelo te rmino do afastamento, ou ainda, ter incorrido em 
outras movimentaço es na vida funcional. 

Atos de Pessoal 

Ingresso de 
Pessoal Saí da de  Pessoal 

Quadro de Pessoal do Órgão 

 

Movimentaço es (atos 
tí picos da vida funcional) 
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Os atos das espécies afastamento e retorno tempora rios sa o dispostos por 
ordem de recorre ncia, segundo a natureza jurí dica de cada ato e pela forma de custeio do 
afastamento. 

A espécie Outras Movimentaço es reflete atos da gesta o administrativa ou 
alteraço es funcionais na carreira, normalmente relacionada a tipos especí ficos de ví nculos. 

Na natureza de movimentaça o de pessoal, ha  ainda o ní vel mais especí fico, 
detalhamento. E  por meio dele que as espe cies sa o individualizadas, segundo o crite rio 
estabelecido em cada espe cie. E  importante notar que para cada detalhamento do ní vel 
Afastamentos Tempora rios ha  um correspondente Retorno Tempora rio. 

5.15.5.  Conceitos relacionados aos atos de pessoal 

Dos ingressos de pessoal 

Os Ingressos compreendem todos os tipos de entrada em serviço, em 
quaisquer esferas administrativas. Em corresponde ncia aos ingressos foram estabelecidas 
as saí das, que relacionam qualquer reduça o no quadro de pessoal disponí vel da 
administraça o pu blica. 

Ha  previsa o tambe m das movimentaço es que ocorrem no a mbito dos regimes 
pro prios de previde ncia, de modo que um u nico ato da vida funcional pode traduzir-se em 
duas movimentaço es distintas, a depender da esfera administrativa que e  registrado. 

Sa o classes relacionadas aos ingressos o Provimento, Ingressos no Regime 
Pro prio de Previde ncia Social – RPPS, Outros Ingressos e Ingressos Extraordina rios. 

Provimento nada mais e  do que a maneira como uma pessoa pode ocupar 
uma atribuiça o pu blica. Sa o acre scimos ordina rios (previstos em lei), decorrentes do usual 
processo de admissa o, contrataça o ou conve nio. Presume-se que o provimento ocorrera  
somente para pessoas capazes para assumir as atribuiço es do respectivo posto de trabalho 
e que pertencera o ao quadro de pessoal ativo, lotadas na entidade que deva informar os 
atos. 

Os atos de Ingresso no Regime Próprio de Previdência Social – RPPS sa o 
tí picos de pessoal inativo e pensionista, devendo serem informados no a mbito do 
respectivo Regime Pro prio, quando do iní cio da inatividade ou pensa o. Os atos de registro 
nessa classe podem decorrer de lei ou decisa o judicial e devem ocorrer com o encerramento 
da vida funcional do agente pu blico na ativa. 

Outros ingressos dizem respeito a ingresso de pessoal inativo e pensionista 
em o rga o diverso do regime pro prio de previde ncia, decorrente de força judicial, que onere 
a folha de pagamento da entidade administrativa a que se vincula. 

Ingressos extraordinários, sa o as demais contrataço es de pessoal, 
decorrentes exclusivamente de atos administrativos em esse ncia, e na o decorrentes de lei. 

Das saídas de pessoal 

As Saídas compreendem todos os tipos de te rmino do ví nculo de pessoal 
ativo, inativo e pensionista com a administraça o pu blica. Uma saí da somente pode ser 
registrada para aqueles que possuam um registro pre vio de ingresso, compreendidos 
tambe m os atos de retorno a  atividade. 
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Sa o classes relacionadas a s saí das a Vaca ncia, Saí das no Regime Pro prio de 
Previde ncia Social – RPPS, Outras Excluso es e Excluso es Extraordina rias. 

Vacância e  o efeito do ato ou fato que torna vago o posto de trabalho. Ela e  precedida do 
respectivo processo administrativo e a ní vel de espe cie, mante m relaça o com a respectiva 
espe cie de ingresso, de modo que cada vaca ncia deve manter similaridade e coere ncia com 
o respectivo ingresso. 

As Saídas do Regime Próprio da Previdência Social sa o excluso es de 
beneficia rios do respectivo regime, sejam eles inativos ou pensionistas, podendo decorrer 
de ato administrativo ou decisa o judicial. 

Outras Exclusões dizem respeito a saí das de inativos e alimentandos que 
ingressaram nessa condiça o em o rga o diverso do RPPS. A exclusa o usualmente se da  por 
termo do respectivo ato de ingresso ou reforma de decisa o judicial concesso ria do benefí cio. 

Os ingressos extraordina rios devem ser encerrados com as respectivas 
exclusões extraordinárias, que nada mais sa o que o encerramento do ví nculo 
administrativo estabelecido no a mbito da gesta o para suportar situaça o excepcional. 

A exclusão por falecimento, cujo nome e  auto explica vel, aplica-se a qualquer forma de 
ingresso. 

Das movimentações de pessoal 

As Movimentações sa o ocorre ncias que devem ser registradas na vida 
funcional do agente pu blico, que na o impliquem em iní cio ou te rmino do ví nculo com o 
ente. Como conseque ncia, so  faz sentido registrar uma movimentaça o para aqueles que 
possuem ví nculo pessoal com a administraça o, devendo, portanto, ser precedida de algum 
tipo de ingresso. 

Sa o classes relacionadas a s movimentaço es os Afastamentos Tempora rios, os 
Te rminos de Afastamentos Tempora rios e Outras Movimentaço es. 

Os Afastamentos Temporários relacionam as indisponibilidades laborais 
do agente pu blico no o rga o ao qual se vincula originalmente, por quaisquer motivos que 
sejam. Dentre eles, sa o elencadas as fe rias, os benefí cios sociais pagos ou na o pelo ente e 
outros afastamentos e licenças previstos em lei ou decorrentes de conve nios. Impende 
notar que so  e  possí vel registrar um afastamento para aqueles que estejam em atividade ou 
no dia seguinte ao te rmino do afastamento anterior. 

Caducado o afastamento, deve ser registrado o Término dos Afastamentos 
Temporários para marcar a o u ltimo dia de indisponibilidade do agente e - 
consequentemente - seu retorno no dia u til subsequente. So  e  coerente registrar um 
te rmino de afastamento para aqueles agentes que na o estejam em atividade, ou seja, 
afastados. Entretanto, e  possí vel registrar o iní cio e te rmino de afastamento no mesmo dia, 
de modo que o afastamento dure apenas um dia. 

As Outras Movimentações dizem respeito fatos e atos da vida funcional 
decorrentes de alteraço es na gesta o do o rga o que envolva nomeaça o para cargos de 
confiança e funço es gratificadas, reorganizaça o da estrutura administrativa, progressa o na 
carreira, mudança de sede ou local de trabalho, ou ainda, outras alteraço es no regime de 
trabalho e regime previdencia rio. Importante destacar que a alteraça o de lotaça o e de 
regime previdencia rio sa o as u nicas movimentaço es aplica veis para inativos, pensionistas 
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e alimentandos. 

Para melhor compreensa o do uso da estrutura da Tabela interna de Atos de 
pessoal, seguem os exemplos abaixo:  

NATUREZA CLASSE ESPÉCIE DETALHAMENTO CÓDIGO DESCRICÃO TIPO STATUS_FOLHA 

1 0 00 0 10000 
INGRESSO DE 
PESSOAL 

    

1 1 00 0 11000 Provimentos     

1 1 01 0 11010 Cargos Efetivos     

1 1 01 1 11011 
Admissão para 
Cargo Efetivo 

01 01 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

NATUREZA CLASSE ESPÉCIE DETALHAMENTO CÓDIGO DESCRICÃO TIPO STATUS_FOLHA 

2 0 00 0 20000 
SAÍDA DE 
PESSOAL     

2 1 00 0 21000 Vacâncias     

2 1 01 0 21010 Cargos Efetivos     

2 1 01 1 21011 
Exoneração de 
Cargo Efetivo 00 02 

 

 

 

 

 

 

            

            

            

            

            

             

            

 
 

 

NATUREZA CLASSE ESPÉCIE DETALHAMENTO CÓDIGO DESCRICÃO TIPO STATUS_FOLHA 

A classe “1” trata do tipo de provimento do 
servidor ao cargo que ele ocupa. 

A natureza “1” trata do ingresso de pessoal na 
administraça o municipal. 

O co digo + descriça o” e  o nome do ato de pessoal 
que comprova o acre scimo do quadro, emanado 
pela autoridade competente.  

A espe cie “01” especifica o tipo de ato de pessoal 
relativo ao ingresso do servidor. 

O detalhamento “0” desdobra os atos de pessoal de acordo com a espe cie do Ato. 

O tipo de ato “01” indica qual conjunto de informaça o deve ser envida na prestaça o de contas.  Vide subitem  
3.15.6  – Detalhamento do campo tipo deste manual.15.2.  Detalhamento do campo Tipo 

O status folha “01” significa que o servidor devera  receber o contracheque no me s de compete ncia. 

A classe “1” trata do tipo de vaca ncia do 
servidor ao cargo que ele ocupa. 

A natureza “2” trata da saí da de pessoal na 
administraça o municipal. 

O detalhamento “0” desdobra os atos de pessoal de acordo com a espe cie do Ato. 
 

A espécie “01” especifica o tipo de ato de 
pessoal relativo a saí da do servidor.  

O “código + descrição” e  o nome do ato de 
pessoal que comprova a reduça o do quadro, 
emanado pela autoridade competente. 

O tipo de ato “00” indica que ha  necessidade somente da data do Ato. 

O status folha “02” e  usado para indicar uma alteraça o no contracheque a partir do me s seguinte, ou seja, 
no caso de uma licença me dica, co digo 91033, esse demonstrativo de pagamento deixara  de ser emitido a 
partir do me s seguinte ao me s da homologaça o da licença, retornando a sua emissa o no me s posterior ao 
fim dessa licença. 
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9 0 00 0 90000 
MOVIMENTAÇÃO 
DE PESSOAL 

    

9 1 00 0 91000 
Afastamentos 
Temporários 

    

9 1 01 0 91010 Férias     

9 1 01 1 91011 
Afastamento para 
gozo de férias 

00 09 

 
A movimentaça o de pessoal tem como Natureza o co digo “9”, com o Tipo “00” 

porque na o ocorre alteraça o em seus dados cadastrais, bastando preencher a tabela 
Histo rico Funcional e com o STATUS_FOLHA “09 – Na o se aplica” devido a na o alteraça o de 
seu status quanto aos procedimentos de pagamento, ou seja, o servidor permanece na 
mesma situaça o de antes do Ato. 

5.15.6.  Detalhamento do campo tipo 

O campo Tipo determina o conjunto de informaço es requeridas pelo Ato de 
Pessoal, conforme demonstrativo a seguir:  

 
Tipo Descriça o Tipo do Ato no 

Manual Te cnico 
00 Na o necessita de informaça o adicional, somente a data 

do Ato. 
Na o consta 

01 Pede todas as informaço es de admissa o, conforme tabela 
tipoAtoPessoal01 do Manual Te cnico. 

tipoAtoPessoal01 

02 Informa sobre a mudança de lotaça o. tipoAtoPessoal02 
03 Informa a alteraça o do tipo de regime de previde ncia. tipoAtoPessoal03 
04 Informa a alteraça o do tipo de regime de trabalho. tipoAtoPessoal04 
05 Informa a alteraça o do co digo do cargo. tipoAtoPessoal05 

06 Pede todas as informaço es do inativo ou pensionista, 
conforme tabela tipoAtoPessoal06 do Manual Te cnico. 

tipoAtoPessoal06 

 

07 Informa o motivo da inativaça o. tipoAtoPessoal07 

 
As informaço es requeridas para cada tipo de Ato podem ser consultadas no 

Manual Te cnico, pa ginas 7 e 8. 

5.15.7.  Exemplo de uso da tabela dos atos de pessoal 

Essa tabela tem por finalidade oferecer uma visa o geral da estrutura e da 
funcionalidade do Sistema no tocante aos Atos de Pessoal e ao seu correto uso. Nada melhor 
do que exemplos hipote ticos para elucidar du vidas: 

 
1. O cidada o X aprovado em concurso e apo s a entrega de toda a sua documentaça o ao 

gestor do Municí pio H e  nomeado no dia 01/10/2020 e toma posse na mesma data, no 
cargo de contador. 
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Detalhamento da Situação do Servidor X 

Situação 
Tipo 

do Ato 
Código Descrição do Ato 

Código 
Cargo 

Descrição do 
Cargo 

Status da 
Folha 

Data 
Ocorrência 

Admissão 01 11011 
Admissão para Cargo 

Efetivo 
252210 Contador 1 01/10/2020 

NOTAS: 

1) - Atentar para o correto cadastramento dos dados do servidor, observando em especial, às informações 
requeridas pelo tipo do ato e as regras de validação. 
2) - Preencher todos os campos requeridos pelo tipo de ato 01, que significa o ingresso do servidor. São os 
campos:  Código do cargo, Código da lotação, Tipo de Regime de Previdência, Tipo de Regime de Trabalho, 
Tipo de Vínculo, Data da nomeação, Data da posse, Data de exercícios e Número do edital, constantes na 
tabela tipoAtoPessoal01 do Manual Técnico. 

 

2. O servidor Y com 10 anos de serviço pu blico no cargo de Auditor, ou seja, admitido no 
serviço pu blico nesse mesmo O rga o, em 01/09/2010, fica de licença para tratamento de 
sau de por um perí odo de 90 dias (01/03/2020 a 29/05/2020) apo s o seu perí odo de 
fe rias de 20 dias (10/02 a 29/02/2020). 
 

Detalhamento da Situação do Servidor Y 

Situação 
Tipo 
do 
Ato 

Código Descrição do Ato 
Código 
Cargo 

Descrição do 
Cargo 

Status da 
Folha 

Data 
Ocorrência 

Admissão 01 11011 
Admissão para Cargo 

Efetivo 
252205 

Auditor 
(contadores e 
afins) 

1 01/09/2010 

Licença 
Início 

00 91023 
Licença para 
Tratamento da 
Própria Saúde 

- - 9 01/03/2020 

Licença 
Término 

00 92023 
Retorno de Licença 
para Tratamento da 
Própria Saúde 

- - 9 29/05/2020 

Licença 
Início 

00 91011 
Afastamento para 
gozo de férias 

- - 9 10/02/2020 

Licença 
Término 

00 92011 
Retorno de 
Afastamento para 
gozo de férias 

- - 9 29/02/2020 

NOTAS: 
1) Atentar para o correto preenchimento dos dados do servidor, observando em especial, as regras de 

validação disponibilizadas em tabela específica, contendo as regras possíveis e as orientações 
necessárias. 

2) Preencher todos os campos requeridos pelo tipo de ato 01, que significa o ingresso do servidor. São os 
campos:  Código do cargo, Código da lotação, Tipo de Regime de Previdência, Tipo de Regime de 
Trabalho, Tipo de Vínculo, Data da nomeação, Data da posse, Data de exercícios e Número do edital, 
constantes na tabela tipoAtoPessoal01 do Manual Técnico. 

3) Para o tipo de Ato “00” não há necessidade de informações adicionais. 

 

3. A servidora Z admitida no serviço pu blico do Municí pio H, em 01/10/1982, no cargo de 
Professor de ní vel superior na educaça o infantil (quatro a seis anos), com 38 anos de 
bons serviços prestados a esse O rga o, tem o seu pedido de aposentadoria aprovado 
conforme Ato emitido pela autoridade competente e homologado em 15/10/2020.  
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Detalhamento da Situação da Servidora Z 

Situação 
Tipo 
do 
Ato 

Código Descrição do Ato 
Código 
Cargo 

Descrição do 
Cargo 

Status da 
Folha 

Data 
Ocorrência 

Admissão 01 11011 
Admissão para Cargo 
Efetivo 

231105 

Professor de 
nível superior 
na educação 
infantil (quatro 
a seis anos) 

1 01/10/1982 

Aposenta-
doria 

6 
ou7 

21082 Aposentadoria - RPPS - - 2 15/02/2020 

NOTAS: 

1) - Atentar para o correto cadastramento dos dados do servidor, observando em especial, às informações 
requeridas pelo tipo do ato e as regras de validação. 
2) - Preencher todos os campos possíveis existentes nas tabelas relacionadas a seguir, quando da aposentadoria 
da servidora: 
      2.1) - 6.2. Histórico Funcional, tipo do ato “00”. 

 

4. A servidora W ingressou no O rga o A, em 01/05/2005, cedida com o nus pelo O rga o B, 
passando a ocupar o cargo em comissa o de Auxiliar de Serviços Jurí dicos e apo s 15 anos 
de serviços no O rga o A retorna ao seu O rga o de origem, em 20/10/2020, apo s retornar 
de uma licença para tratamento da pro pria sau de no perí odo de 25 dias (07/08 a 
31/08/2020). 

 

Detalhamento da Situação da Servidora W 

Situação 
Tipo 
do 
Ato 

Código Descrição do Ato 
Código 
Cargo 

Descrição do 
Cargo 

Status da 
Folha 

Data 
Ocorrência 

Admissão 
Órgão A 

01 11061 

Ingresso por 
Disposição de outro 
órgão Com Ônus para 
o Órgão de destino 

351430 
Auxiliar de 
serviços 
jurídicos 

1 01/05/2005 

Licença 
Início 

00 91023 
Licença para 
Tratamento da Própria 
Saúde 

- - 9 07/08/2020 

Licença 
Término 

00 92023 
Licença para 
Tratamento da Própria 
Saúde 

- - 9 31/08/2020 

Retorno 
Órgão de 
Origem B 

00 21061 

Término de Disposição 
de outro órgão Com 
Ônus para o Órgão de 
destino 

- - 2 20/10/2020 

NOTAS: 
1) - Atentar para o correto preenchimento dos dados do servidor, observando em especial, as regras de validação 
disponibilizadas em tabela específica, contendo as regras possíveis e as orientações necessárias. 
2) - Preencher todos os campos possíveis existentes na tabela relacionadas a seguir, quando do retorno do 
servidor ao seu Órgão de origem. 
      2.1) - 6.2. Histórico Funcional, tipo do ato “00”. 

 

E  oportuno salientar que as movimentaço es dos servidores na o permitem 
sobreposiça o de situaço es, ou seja, e  impossí vel um servidor ficar de fe rias no mesmo 
perí odo em que esteja de licença me dica, mesmo em se tratando de afastamento. Assim 
como o acre scimo e a reduça o de pessoal simultaneamente para o mesmo servidor. 
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5.16. Tipos de relação entre as tabelas internas 

O ní vel de importa ncia e de complexidade dos Atos de gesta o de pessoal 
estabelece a necessidade de ví nculos que proporcionam segurança e operabilidade de todo 
e a qualquer mecanismo que funciona de modo integrado e harmo nico. Essa e  a 
caracterí stica fundamental do SAGRES Folha, daí  a importa ncia de se apresentar as diversas 
vinculaço es entre as suas tabelas, veja aqui. 

5.16.1. Relação entre vínculo do servidor e natureza do cargo 

 A vinculaça o demonstrada na tabela Relaça o entre Ví nculo do Servidor e 
Natureza do Cargo detalha de forma direta o ví nculo por tipo de Atos de Pessoal e por tipo 
de ví nculo do servidor ao O rga o. Isso permite evitar o cadastro, por exemplo, de um 
servidor de cargo comissionado para desempenhar uma funça o gratificada ou de uma 
contrataça o por interesse pu blico para ocupar um cargo efetivo por natureza. 

A segurança proporcionada por essa vinculaça o encontra-se nas Regras de 
Validaça o (Tabela 1.3. Servidor, pag. 5), existente no sistema SAGRES Folha. 

5.16.2. Relação entre vínculo do servidor, tipo de regime de trabalho e 
tipo de regime de previde ncia 

Tambe m e  de grande importa ncia destacar a relaça o entre o ví nculo do 
servidor ao O rga o com o seu tipo de regime de trabalho e o seu tipo de regime de 
previde ncia. Os dois regimes (de trabalho e de previde ncia) sa o vinculados 
concomitantemente ao ví nculo do servidor ao O rga o, cuja simultaneidade possibilita uma 
melhoria na qualidade dos dados armazenados. Essa relaça o encontra-se na tabela Relaça o 
entre Ví nculo do Servidor, Tipo de Regime de Trabalho e Tipo de Regime de Previde ncia. 

Essa vinculaça o permite que uma contrataça o por interesse pu blico por meio 
de um regime de trabalho estatuta rio ou celetista tenha apenas o regime geral de 
previde ncia (RGPS) disponí vel. 

A segurança proporcionada por essa vinculaça o encontra-se nas Regras de 
Validaça o (Tabela 1.3. Servidor, pag. 5), existente no sistema SAGRES Folha.  

5.16.3. Relação entre vínculo do servidor e atos de pessoal 

A relaça o entre o ví nculo do servidor e o ato de pessoal evidencia a segurança 
interna dos dados, uma vez que o tipo de ví nculo delimita quais atos de pessoal podem pelo 
agente competente, exceto os Inativo, Pensionista e Alimentando que na o exigem ví nculos. 

Nesta tabela encontra-se a relaça o de todos os possí veis ví nculos do servidor 
a  Administraça o municipal e aos respectivos atos de pessoal a serem emitidos pela 
autoridade competente. Nova metodologia de controle a vigorar a partir de 2021 nesse 
sistema sempre validados de acordo com as regras de validaça o estabelecidas.  

A segurança proporcionada por essa vinculaça o encontra-se nas Regras de 
Validaça o (Tabela 1.3. Servidor, pag. 5), existente no sistema SAGRES Folha.  

  

https://www.tce.pi.gov.br/wp-content/uploads/2020/12/TabelasInternasSagresFolha2021-v201201-versao-Jurisdicionado.xlsx
https://www.tce.pi.gov.br/wp-content/uploads/2020/12/Regras-de-validacao-Sagres-Versao-Jurisdicionado.pdf
https://www.tce.pi.gov.br/wp-content/uploads/2020/12/Regras-de-validacao-Sagres-Versao-Jurisdicionado.pdf
https://www.tce.pi.gov.br/wp-content/uploads/2020/12/Regras-de-validacao-Sagres-Versao-Jurisdicionado.pdf
https://www.tce.pi.gov.br/wp-content/uploads/2020/12/Regras-de-validacao-Sagres-Versao-Jurisdicionado.pdf
https://www.tce.pi.gov.br/wp-content/uploads/2020/12/Regras-de-validacao-Sagres-Versao-Jurisdicionado.pdf
https://www.tce.pi.gov.br/wp-content/uploads/2020/12/Regras-de-validacao-Sagres-Versao-Jurisdicionado.pdf
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6. Validação 

As regras de validaça o do sistema SAGRES Folha para 2021 sa o dos tipos: 1 – 
Formaça o: verifica as inconsiste ncias na estrutura dos arquivos XML, de acordo com os 
arquivos XSD. 2 – Informativa: verifica as inconsiste ncias dos dados importados, as regras 
do tipo 2 na o deixam as prestaço es de contas inconsistentes, mas serve de alerta para a 
fiscalizaça o in loco  e 3 – Impeditiva: verifica as inconsiste ncias dos dados importados, as 
regras dos tipo 3 deixam a prestaça o de contas  inconsistente,  na o permite o recebimento 
da PCE, ficando o Ente inadimplente enquanto na o for regularizada a pende ncia. 

Sa o validados os arquivos de Cadastro Auxiliares, Histo rico Pessoal e 
Funcional, Eventos, Pagamento Folha e Empenhos Substituí dos, conforme Regras de 
Validaça o. 

7. Considerações finais 

Este Manual tem o objetivo de facilitar o entendimento do SAGRES Folha 
2021, visto as diversas alteraço es que foram implementadas nas tabelas existentes e a 
inclusa o de novas Tabelas e Regras de Validaça o com exemplos de situaço es possí veis de 
ocorrerem nas Prefeituras, nas Ca maras, nos Conso rcios e nos Fundos de Previde ncias 
quanto a  gesta o de pessoas. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

https://www.tce.pi.gov.br/wp-content/uploads/2020/12/Regras-de-validacao-Sagres-Versao-Jurisdicionado.pdf
https://www.tce.pi.gov.br/wp-content/uploads/2020/12/Regras-de-validacao-Sagres-Versao-Jurisdicionado.pdf

