
Tipos de Remessa 
 
O Módulo de Pessoal do Sagres admite 3 tipos de Remessa, Mensal, Retificadora e              
Update, cada uma devendo ser usada em momentos diferenciados. 
 
No formato dos arquivos XML, e na necessidade de se compactá-los em um arquivo ZIP               
todas os tipos são idênticos, a sua nomenclatura é que difere, segundo explicitado no              
Tutorial Estrutura e regras básicas dos Arquivos de Remessa 

Remessa Mensal 
 
Para atingir adimplência com relação a um mês de competência qualquer, no Módulo de              
Pessoal do Sagres, o Jurisdicionado deve enviar Remessa contendo os dados referentes ao             
mês em questão. 
 
À primeira Remessa enviada para qualquer mês de competência é dado o nome de              
Remessa Mensal. 
 
Por isso, enquanto não tiver sido enviada nenhuma Remessa para um dado mês de              
competência, o sistema mostrará a opção “Mensal” no campo Tipo de Remessa, na tela de               
Prestação de Contas. 
 
Após o processamento da Remessa sem Inconsistências, a Situação da mesma torna-se            
“Processada” e na tela de Prestação de Contas, o mês de competência subsequente é              
liberado, permitindo-se o envio de nova Remessa Mensal. 
 
 

Remessa Retificadora 
 
Se após o processamento da Remessa, o sistema encontrar Inconsistências em qualquer            
das suas validações, esta é marcada como Inconsistente, e a tela de Prestação de Contas               
permanece mostrando o mesmo mês de competência do envio anterior. 
 
A diferença agora é que o campo Tipo de Remessa apresenta exclusivamente a opção              
“Retificadora”, lembrando ao Jurisdicionado que ele deve sanar as Inconsistências          
encontradas na Remessa anterior e reenviá-la. 
 
Qualquer envio de Remessa posterior para o mesmo mês de competência é identificado             
pelo sistema como uma Remessa Retificadora. 
 

http://www.tce.pe.gov.br/internet/docs/sagres/tutoriais/pessoal/EstruturaeregrasbasicasdosArquivosdeRemessa/EstruturaeregrasbasicasdosArquivosdeRemessa.html


O Módulo de Pessoal do Sagres restringirá o envio de Remessas ao mês de competência               
em questão até que uma Remessa seja dada como “Processada”. 
 
 

Remessa de Update 
 
Até o exercício de 2015, existia a figura do Retorno de Competência, que servia ao               
propósito de se corrigir remessas enviadas anteriormente e já marcadas como           
“Processadas”, seja por conta de informações passadas erroneamente ou mesmo para           
atualização de alguns dados, como endereço, telefone etc. 
 
Nesta nova versão, existe a Remessa de Update, que se propõe a ser uma opção para que                 
os Jurisdicionados possam corrigir dados enviados previamente e já Processados, além de            
permitir a atualização dos dados pessoais de um servidor, via registro no arquivo             
Servidor.xml. 
 
ATENÇÃO. NÃO se deve utilizar a Remessa de Update para informar a evolução histórica              
de campos, exceto os casos citados acima, por exemplo a mudança de nome de um               
determinado Cargo. 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. 
 
Só serão passíveis de Update os campos que não sejam chaves de arquivos, identificados              
na tabela de Layout, com exceção dos campos ClasseNivelFaixa, RegimePrevidenciario,          
RegimeTrabalho e Lotacao do arquivo HistoricoFuncional, pois as alterações destes são           
informados via Atos de Pessoal. 
 
Uma Remessa de Update não tem ligação com um mês de competência específico,             
pode-se enviar Updates para qualquer dado enviado em qualquer mês de competência,            
desde que as Remessas desses meses tenham sido consideradas “Processadas”. 
 
Se uma Remessa de Update for processada como “Inconsistente”, sua correção deve ser             
feita pelo envio de outra Remessa de Update, Remessas Retificadoras só se aplicam a              
Remessas Mensais. 
 
O campo Tipo de Remessa na tela Prestação de Contas oferecerá a opção “Update” desde               
que o Jurisdicionado esteja adimplente com o último mês de competência para o qual tenha               
enviado Remessa, seja Mensal ou Retificadora. 
 
Uma Remessa de Update dada como “Inconsistente” não trava o envio de Remessas             
Mensais, assim o Jurisdicionado pode se concentrar em atender à adimplência do mês de              
competência em curso, e só depois voltar a corrigir Remessa de Update pendente. 
 

http://www.tce.pe.gov.br/internet/docs/sagres/pessoal/layout.zip


Finalizando, se a alteração que se deseja fazer nos dados enviados atingirem campos             
chave, ou forem extensivas, a opção é solicitar, com a devida justificativa, via chamado na               
Central de Atendimento ( no telefone 0800 281 7717 ou e-mail atendimento@tce.pe.gov.br ),             
o expurgo de Remessas Processadas anteriormente até o mês em questão, e reenviá-las             
corrigidas, nos moldes do antigo Retorno de Competência. 
 

Quanto aos registros incluídos em cada Tipo de Remessa 
 
Deve-se atentar para as diferenças no processamento pelo Módulo de Pessoal do Sagres             
para cada tipo de Remessa, no que tange aos registros nela inseridos. 
 
No caso de Remessa Mensal ou Retificadora, a versão atual do sistema implementou             
automaticamente a opção “Ignorar registros repetidos” que existia no Coletor das versões            
anteriores. 
 
Assim, quando o sistema receber uma remessa de quaisquer desses dois tipos, ele             
ignorará todos os registros que já tenham sido enviados e processados em Remessas             
anteriores, tomando-se por base a chave de cada arquivo.  
 
Por exemplo, podemos ter o caso de um servidor que teve seu registro enviado e               
processado na Remessa de Janeiro. Caso seja enviado registro em Remessa posterior com             
o mesmo CPF ( chave do arquivo Servidor.xml ), ele será ignorado pelo sistema, mesmo               
que haja diferença no conteúdo de quaisquer dos campos não considerados chave do             
arquivo.  
 
Nenhuma mensagem de Inconsistência será gerada nesse caso, e para efeito da base de              
dados de Auditoria, o que vale é o conteúdo da primeira Remessa enviada e processada. 
 
Reforçamos que somente o registros repetidos serão ignorados, todos os outros registros            
desse arquivo serão processados normalmente, sendo passíveis de validação e inclusão na            
base de Auditoria. 
 
No caso em que TODOS os registros de TODOS os arquivos forem repetidos ( a soma dos                 
registros “novos” for zero ), o sistema indicará Inconsistência 2030, “Nenhuma das            
informações contidas nos arquivos enviados foi processada pois todos os registros           
informados já existem na base de dados do TCE.” 
 
No caso de Remessa de Update, todos os registros inseridos em cada arquivo deverão ter               
chave que corresponda com dados já enviados e processados anteriormente. 
 
Caso algum registro informado em uma Remessa de Update não corresponda a um             
anteriormente enviado e processado, o sistema indicará Inconsistências de códigos entre           
3057 a 3066, “No arquivo XXXX o registro de chave: XXXX não possui registro anterior para                
ser feita atualização”. 

https://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=atendimento@tce.pe.gov.br


 
Caso seja enviado via Remessa de Update algum registro que corresponde a um             
anteriormente enviado e processado mas não apresente alteração em nenhum dos campos            
do arquivo, o sistema indicará Inconsistências de códigos entre 3069 a 3078, “No arquivo              
XXXX o registro de chave: XXXX já existe na base de dados.”. 
 
 






