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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ – TCE-PI 
 

MANUAL TÉCNICO DO SAGRES FOLHA 2021 
 

Apresentação 
 

O presente Manual Técnico detalha a estrutura dos arquivos que compõe a Prestação 
de Contas Eletrônica - PCE para o SAGRES 2021. 
 

O SAGRES 2021 é composto pelos seguintes sistemas: 

 
- Validador SAGRES: Programa coletor e validador dos arquivos que da prestação de 

contas eletrônica. Este programa deve ser instalado na máquina do cliente. Sua operação 
será feita pelo jurisdicionado. 
 

- Sagres Web: Sistema para a recepção e importação da PCE gerada pelo Validador 
SAGRES. Disponível no site do TCE-PI e acessado pelo jurisdicionado para entrega PCE 

do mês de referência. 

 
 

Legenda de cores: 
 

Azul Campos novos 

Vermelho Campos excluídos 

Verde Campos alterados 
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1.1. Cargo 

1. Cadastros Auxiliares 

  
1.1. Cargo 

Descrição .................:    Deverá conter os cargos da Unidade Gestora. 
Arquivo XSD: CadastrosAuxiliaresSagresFolha.xsd     Nome do elemento: Cargo_t 

Descrição do Campo Chave Obr. Elemento Validação 

Código do cargo Sim Sim codigoCargo Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: codigo08_t do arquivo Genericos.xsd. 

Nome do cargo Não Sim nomeDoCargo Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: nome_t do arquivo Genericos.xsd. 

Carga horária semanal Não Sim cargaHoraria Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: numero_t do arquivo Genericos.xsd. 

Escolaridade mínima Não Sim tipoEscolaridade Verificar se o conteúdo pertence à tabela interna TipoEscolaridade(TipoEscolaridade_t). 

Tipo do cargo Não Sim tipoCargo Verificar se o conteúdo pertence à tabela interna tipoCargo(tipoCargo_t). 

Código do cargo no RH-WEB Não Sim codigoCargoRhWeb Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: codigoCargoRhWeb_t do arquivo Genericos.xsd. 

Vencimento base ou salário Não Sim vecimentoBaseOuSalario Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: valor_t do arquivo Genericos.xsd. 
Tipo de ocupação Não Sim tipoOcupacao Verificar se o conteúdo pertence à tabela interna tipoOcupacao(tipoOcupacao_t). 

Natureza do cargo Não Sim naturezaCargo Verificar se o conteúdo pertence à tabela interna naturezaCargo(naturezaCargo_t). 

1.2. Lotação  

1.2. Lotação 
Descrição ....................: Deve conter as informações sobre a lotação dos servidores. 

Arquivo XSD: CadastrosAuxiliaresSagresFolha.xsd Nome do elemento: lotacao_t 
Descrição do Campo Chave Obr. Elemento Validação 

Código da lotação Sim Sim codigoLotacao Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: codigo15_t do arquivo Genericos.xsd. 

Nome da lotação Não Sim nomeLotacao Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: nome_t do arquivo Genericos.xsd. 

Código da unidade orçamentária Não Sim codigoUnidOrcamentaria Verificar se o conteúdo foi previamente informado no cadastro auxiliar UnidadeOrcamentaria 

 

1.3. Servidor 

Descrição .....................: Deverá conter as informações dos servidores efetivos, inativos, comissionados, contratados por excepcional interesse público, 
eletivos, empregados público e pensionistas da Unidade Gestora. 
Arquivo XSD: CadastrosAuxiliaresSagresFolha.xsd Nome do elemento: Servidor_t 

Descrição do Campo Chave Obr. Elemento Validação 

Matricula ou inscrição previdenciária Sim Sim matricula Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: matricula_t do arquivo Genericos.xsd. 

No do CPF do servidor ou pensionista Sim Sim cpfServidor Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: numeroCpf_t do arquivo Genericos.xsd. 

Número do documento de identidade Não Sim rgServidor Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: rg_t do arquivo Genericos.xsd. 

Órgão expedidor Não Sim orgaoExpedidor Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: string20_t do arquivo Genericos.xsd. 

Data de expedição da carteira de identidade Não Sim dataExpeCartDeIdentidade Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: data_t do arquivo Genericos.xsd. 

Nome Não Sim nomeServidor Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: nome_t do arquivo Genericos.xsd. 

Data de nascimento Não Sim dataNascimento Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: data_t do arquivo Genericos.xsd. 

Sexo Não Sim sexo Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: tipoSexo_t do arquivo Genericos.xsd. 

Título de eleitor Não Sim tituloEleitor Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: codigo15_t do arquivo Genericos.xsd. 

Estado civil Não Sim tipoEstaCivil Verificar se o conteúdo pertence à tabela interna tipoEstaCivil(tipoEstaCivil_t). 

PIS ou PASEP Não Sim pisPAsep Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: codigo15_t do arquivo Genericos.xsd. 

Registro no órgão de classe Não Não numeroOrgaoClasse Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: codigo08_t do arquivo Genericos.xsd. 

CPF do pai Não Não cpfPai Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: numeroCpf_t do arquivo Genericos.xsd. 

Nome do pai Não Não nomePai Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: nome_t do arquivo Genericos.xsd. 

CPF da mãe Não Não cpfMae Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: numeroCpf_t do arquivo Genericos.xsd. 

Nome da mãe Não Sim nomeMae Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: nome_t do arquivo Genericos.xsd. 

Tipo de cadastro Não Sim tipoCadastro Verificar se o conteúdo pertence à tabela interna tipoCadastro(tipoCadastro_t). 
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1.4. Dependente 

Descrição ...................: Deve conter as informações sobre os dependentes dos servidores. 
Arquivo XSD: CadastrosAuxiliaresSagresFolha.xsd Nome do elemento: Dependente_t 

Descrição do Campo Chave Obr. Elemento Validação 

Matricula ou inscrição previdenciária Sim Sim matricula Verificar se o conjunto (matricula, cpfServidor) foi previamente informado no cadastro auxiliar Servidor 

No do CPF do servidor ou pensionista Sim Sim cpfServidor  

Nome do dependente Não Sim nomeDependente Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: nome_t do arquivo Genericos.xsd. 

CPF do dependente Não Não cpfDependente Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: numeroCpf_t do arquivo Genericos.xsd. 

Relação de parentesco com o servidor Não Sim tipoRelaParentesco Verificar se o conteúdo pertence à tabela interna TipoRelaParentesco(TipoRelaParentesco_t). 

Data de inclusão do dependente Não Sim dataInclusaoDependente Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: data_t do arquivo Genericos.xsd. 

Inválido/Incapaz Não Sim invalidoIncapaz Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: simNao_t do arquivo Genericos.xsd. 

Data de nascimento Não Sim dataNascimento Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: data_t do arquivo Genericos.xsd. 

 
1.5. Prestação de Contas 
Descrição ....................: Deverá conter informações sobre a prestação de contas que está sendo entregue. 

Arquivo XSD: CadastrosAuxiliaresSagresFolha.xsd Nome do elemento: PrestacaoContas_t 
Descrição do Campo Chave Obr. Elemento Validação 

Código da Unidade Gestora Não Sim codigoUnidGestora Verificar se o conteúdo pertence à tabela interna codigoUnidGestora(codigoUnidGestora_t). 

Nome da Unidade Gestora Não Sim nomeUnidGestora Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: nomeUnidGestora_t do arquivo Genericos.xsd. 

CPF do Contador Não Sim cpfContador Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: numeroCpf_t do arquivo Genericos.xsd. 

CPF do gestor Não Sim cpfGestor Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: numeroCpf_t do arquivo Genericos.xsd. 

Ano de referência Não Sim anoReferencia Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: anoReferencia_t do arquivo Genericos.xsd. 

Mês de referência Não Sim mesReferencia Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: mesReferencia_t do arquivo Genericos.xsd. 

Versão XML Não Sim versaoXml Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: versaoXml_t do arquivo Genericos.xsd. 

Dia inicial da prestação de contas Não Sim diaInicPresContas Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: diaInicPresContas_t do arquivo Genericos.xsd. 

Dia final da prestação de contas Não Sim diaFinaPresContas Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: diaFinaPresContas_t do arquivo Genericos.xsd. 
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2. Históricos 
 

2.1. Histórico Pessoal 

Descrição .....................: Deverá conter as informações sobre os dados pessoais do servidor. 
Arquivo XSD: Historicos.xsd Nome do elemento: HistoricoPessoal_t 

 
2.2. Histórico Funcional 

Descrição .....................: Deverá conter as informações sobre movimentações funcionais. 
Arquivo XSD: Historicos.xsd Nome do elemento: HistoricoFuncional_t 

Descrição do Campo Chave Obr. Elemento Validação 

Matricula ou inscrição previdenciária Sim Sim matricula Verificar se o conjunto (matricula, cpfServidor) foi previamente informado no cadastro auxiliar Servidor 

No do CPF do servidor ou pensionista Sim Sim cpfServidor  

Tipo de ato que identifica a movimentação Sim Sim tipoAtoPessoal Verificar se o conteúdo pertence à tabela interna TipoAtoPessoal(TipoAtoPessoal_t). 

Data da movimentação funcional Não Sim dataMoviFuncional Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: data_t do arquivo Genericos.xsd. 

Informações alteradas Não Sim informacoesAlteradas Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: informacoesAlteradas_t do arquivo Especificos.xsd. 

 
  

Descrição do Campo Chave Obr. Elemento Validação 

Matricula ou inscrição previdenciária Sim Sim matricula Verificar se o conjunto (matricula, cpfServidor) foi previamente informado no cadastro auxiliar Servidor 

No do CPF do servidor ou pensionista Sim Sim cpfServidor  

Escolaridade Não Não tipoEscolaridade Verificar se o conteúdo pertence à tabela interna TipoEscolaridade(TipoEscolaridade_t). 

Data da alteração Sim Não dataAlteracao Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: data_t do arquivo Genericos.xsd. 

Endereço Não Não endereco Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: enderecoServidor_t do arquivo Especificos.xsd. 

Dados bancários Não Não dadosBancarios Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: dadosBancarios_t do arquivo Genericos.xsd. 
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3. Folha de Pagamento 
 

3.1. Servidor Folha 
Descrição ....................: Deve conter os dados resumidos do contracheque do servidor. 

Arquivo XSD: FolhaPagamento.xsd Nome do elemento: servidorFolha_t 
Descrição do Campo Chave Obr. Elemento Validação 

Tipo de folha Sim Sim tipoFolha Verificar se o conteúdo pertence à tabela interna TipoFolha(TipoFolha_t). 

Matricula ou inscrição previdenciária Sim Sim matricula Verificar se o conjunto (matricula, cpfServidor) foi previamente informado em Servidor 

No do CPF do servidor ou pensionista Sim Sim cpfServidor Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: cpf_t do arquivo Genericos.xsd. 

Alíquota previdenciária patronal Não Sim aliquotaPreviPatronal Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: percentual_t do arquivo Genericos.xsd. 

Alíquota previdenciária do servidor Não Sim aliquotaPreviServidor Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: percentual_t do arquivo Genericos.xsd. 

Remuneração total Não Sim remuneracaoTotal Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: valor_t do arquivo Genericos.xsd. 

Remuneração líquida Não Sim remuneracaoLiquida Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: valor_t do arquivo Genericos.xsd. 

Base de cálculo da contribuição previdenciária Não Sim BaseCalcContPrevidenciaria Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: valor_t do arquivo Genericos.xsd. 

Base de cálculo do IRPF Não Sim BaseCalcContIRPF Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: valor_t do arquivo Genericos.xsd. 

Base de calculo FGTS Não Sim BaseCalcFGTS Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: valor_t do arquivo Genericos.xsd. 

Valor do FGTS Não Sim valorFGTS Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: valor_t do arquivo Genericos.xsd. 

Eventos Não Sim evento Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: evento_t do arquivo FolhaPagamento.xsd. 

 
3.2. Eventos 
Descrição ....................: Deve conter as vantagens e descontos dos servidores. 

Arquivo XSD: FolhaPagamento.xsd Nome do elemento: evento_t 
Descrição do Campo Chave Obr. Elemento Validação 

Tipo do evento Sim Sim tipoEvento Verificar se o conteúdo pertence à tabela interna tipoEvento(tipoEvento_t). 

Código do evento Sim Sim codigoEvento Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: codigoEvento_t do arquivo Genericos.xsd. 

Código da unidade orçamentária Sim Sim codigoUnidOrcamentaria Verificar se o conjunto (codigoUnidOrcamentaria, numeroEmpenho, numeroDocuLiquidacao) foi previamente 
informado na conta corrente LiquidacaoEmpenho 

Número do empenho Sim Sim numeroEmpenho  

Número do documento de liquidação Sim Sim numeroDocuLiquidacao  

Valor Não Sim valor Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: valor_t do arquivo Genericos.xsd. 

Incide previdência Não Sim incidePrevidencia Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: simNao_t do arquivo Genericos.xsd. 

Incide IR Não Sim incideIR Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: simNao_t do arquivo Genericos.xsd. 

Incide FGTS Não Sim incideFGTS Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: simNao_t do arquivo Genericos.xsd. 

Descrição do evento na unidade gestora Não Sim descricaoEvenUnidGestora_t Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: nome_t do arquivo Genericos.xsd. 
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3.3. Pagamento da folha 

Descrição ....................: Deve conter os dados do pagamento por servidor. 
Arquivo XSD: FolhaPagamento.xsd Nome do elemento: pagamentoFolha_t 

Descrição do Campo Chave Obr. Elemento Validação 

Tipo de folha Sim Sim tipoFolha Verificar se o conjunto (tipoFolha, matricula, cpfServidor) foi previamente informado em servidorFolha 

Matricula ou inscrição previdenciária Sim Sim matricula  

No do CPF do servidor ou pensionista Sim Sim cpfServidor  

Mês da folha paga Sim Sim mesCompPagaFolha Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: tabelas interna do arquivo Genericos.xsd. 

Data do crédito na conta do servidor Não Sim dataCredContServidor Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: data_t do arquivo Genericos.xsd. 

Dados do pagamento da folha Sim Sim dadosPagamento Verificar se o conteúdo foi previamente informado na conta corrente PagamentoEmpenho 

Exercício anterior Sim Sim exercicioAnterior Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: simNao_t do arquivo Genericos.xsd. 

 

 
3.4. Empenhos Substituídos 
Descrição ....................: Devem ser informados os empenhos substituídos 
Arquivo XSD: FolhaPagamento.xsd Nome do elemento: empenhoSubstituido_t 

Descrição do Campo Chave Obr. Elemento Validação 

Código da unidade orçamentária do empenho substituído Sim Sim codigoUnidOrcaEmpeSubstituido_t Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: codigo06_t do arquivo Genericos.xsd. 

Número do empenho substituído Sim Sim numeroEmpeSubstituido_t Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: numeroEmpenho_t do arquivo Genericos.xsd. 

Código da unidade orçamentária do empenho substituto Sim Sim codigoUnidOrcaEmpeSubstituto_t Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: codigo06_t do arquivo Genericos.xsd. 

Número do empenho substituto Sim Sim numeroEmpeSubstituto_t Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: numeroEmpenho_t do arquivo Genericos.xsd. 
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4. Informações Adicionais 
 
4.1. Detalhamento do campo Dados do pagamento da folha, tag dadosPagamento_t (genéricos.xsd), da tabela 3.3 – Pagamento Folha 
 

4.1.1. Dados do pagamento da folha 
Arquivo XSD: genericos.xsd Nome do elemento: pagamentoFolha_t 

Descrição do Campo Chave Obr. Elemento Validação 

Código da unidade orçamentária Não Sim codigoUnidOrcamentaria Verificar se o conjunto (codigoUnidOrcamentaria, numeroEmpenho, numeroDocuLiquidacao, 

numeroDocuPagamento) foi previamente informado na conta corrente PagamentoEmpenho se o campo 
exercicioAnterior for 0, ou PagamentoRP se o campo exercicioAnterior for 1. 

Número do empenho Não Sim numeroEmpenho  

Número da nota de liquidação Não Sim numeroDocuLiquidacao  

Número do documento de pagamento Não Sim numeroDocuPagamento  
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4.2. Detalhamento do campo Informações alteradas, tag informacoesAlteradas_t(genéricos.xsd), da tabela 2.2 - Histórico Funcional 
 

4.2.1. tipoAtoPessoal01 

Arquivo XSD: genericos.xsd Nome do elemento: tipoAtoPessoal01_t 
Descrição do Campo Chave Obr. Elemento Validação 

Código do cargo Não Sim codigoCargo Verificar se o campo codigoCargo foi previamente informado no cadastro auxiliar Cargo 

Código da lotação Não Sim codigoLotacao Verificar se o campo codigoLotacao foi previamente informado no cadastro auxiliar Lotacao 

Tipo de Regime de Previdência Não Sim tipoRegiPrevidencia Verificar se o conteúdo pertence à tabela interna tipoRegiPrevidencia(tipoRegiPrevidencia_t). 

Tipo de Regime de Trabalho Não Sim tipoRegiTrabalho Verificar se o conteúdo pertence à tabela interna tipoRegiTrabalho(tipoRegiTrabalho_t). 

Tipo de Vínculo Não Sim tipoRegivinculo Verificar se o conteúdo pertence à tabela interna tipoRegivinculo (tipoRegivinculo_t). 

Data da nomeação Não Sim dataNomeacao Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: dataNomeacao_t do arquivo Genericos.xsd. 

Data da posse Não Sim dataPosse Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: dataPosse_t do arquivo Genericos.xsd. 

Data de exercícios Não Sim dataExercicio Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: dataExercicio_t do arquivo Genericos.xsd. 

Número do edital Não Sim numeroEdital Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: numeroEdital_t do arquivo Genericos.xsd. 

 

4.2.2. tipoAtoPessoal02 
Arquivo XSD: genericos.xsd Nome do elemento: tipoAtoPessoal02_t 

Descrição do Campo Chave Obr. Elemento Validação 

Código da lotação Não Sim codigoLotacao Verificar se o campo codigoLotacao foi previamente informado no cadastro auxiliar Lotacao 

 

4.2.3 tipoAtoPessoal03 
Arquivo XSD: genericos.xsd Nome do elemento: tipoAtoPessoal03_t 
Descrição do Campo Chave Obr. Elemento Validação 

Tipo de Regime de Previdência Não Sim tipoRegiPrevidencia Verificar se o conteúdo pertence à tabela interna tipoRegiPrevidencia(tipoRegiPrevidencia_t). 

 

4.2.4. tipoAtoPessoal04 

Arquivo XSD: genericos.xsd Nome do elemento: tipoAtoPessoal04_t 
Descrição do Campo Chave Obr. Elemento Validação 

Tipo de Regime de Trabalho Não Sim tipoRegiTrabalho Verificar se o conteúdo pertence à tabela interna tipoRegiTrabalho(tipoRegiTrabalho_t). 

     

 

4.2.5. tipoAtoPessoal05 

Arquivo XSD: genericos.xsd Nome do elemento: tipoAtoPessoal04_t 
Descrição do Campo Chave Obr. Elemento Validação 

Código do cargo Não Sim codigoCargo Verificar se o campo codigoCargo foi previamente informado no cadastro auxiliar Cargo. 
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4.2.6. tipoAtoPessoal06 
Arquivo XSD: genericos.xsd Nome do elemento: tipoAtoPessoal06_t 
Descrição do Campo Chave Obr. Elemento Validação 

Matricula ou inscrição previdenciária Não Sim matricula Verificar se o conjunto (matricula, cpfServidor) foi previamente informado em Servidor. 

No do CPF do instituidor da pensão Não Sim cpfServidor  

Tipo de Vínculo Não Sim tipoRegivinculo Verificar se o conteúdo pertence à tabela interna tipoRegivinculo (tipoRegivinculo_t). 

Tipo de relação de parentesco Não Sim tipoRelaParentesco Verificar se o conteúdo pertence à tabela interna tipoRelaParentesco (tipoRelaParentesco_t). 

Tipo de Regime de Previdência Não Sim tipoRegiPrevidencia Verificar se o conteúdo pertence à tabela interna tipoRegiPrevidencia(tipoRegiPrevidencia_t). 

Número da decisão judicial Não Sim numeroDecisaoJudicial Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: numero_t do arquivo Genericos.xsd. 

 

4.2.7. tipoAtoPessoal07 

Arquivo XSD: genericos.xsd Nome do elemento tipoAtoPessoal07_t 
Descrição do Campo Chave Obr. Elemento Validação 

Tipo do motivo da inativação Não Sim tipoMotiInativacao Verificar se o conteúdo pertence à tabela interna tipoMotiInativacao(tipoMotiInativacao _t). 

Número da decisão judicial Não Sim numeroDecisaoJudicial Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: numero_t do arquivo Genericos.xsd. 

 

4.2.8. tipoAtoPessoal08 

    Arquivo XSD: genericos.xsd Nome do elemento: tipoAtoPessoal08_t 
Descrição do Campo Chave Obr. Elemento Validação 

Número da decisão judicial Não Sim numeroDecisaoJudicial Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: numero_t do arquivo Genericos.xsd. 

Motivo da decisão judicial Não Sim motivoDecisaoJudicial Verificar se o conteúdo está no formato do tipo: nome_t do arquivo Genericos.xsd. 

Teresina, 24 de fevereiro de 2021. 


