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COMUNICADO
Comunicamos que realizamos modificações nas regras de consistência CON100,
CON101, CON102, CON103 CON104 e CON105, fazendo com que estas tenham melhor
desempenho e fiquem mais alinhadas com os relatórios do e-Sfinge WEB. As CON100,
CON101, CON102 são geradas agora ilustrando o caso específico, detalhando a
mensagem por Especificação do Vínculo.
Também realizamos melhorias nos relatórios:
• "Última situação de Dados Funcionais do Agente Público Ativo até a
competência escolhida"
• "Todas as situações de Dados Funcionais do Agente Público Ativo, sem o
filtro competência"
E dois novos relatórios foram criados:
• "Última situação de Dados Funcionais do Agente Público Ativo, sem o
filtro competência"
• "Última situação de Dados Funcionais do Agente Público Ativo até o
último dia do primeiro mês competência escolhida"
Todos esses relatórios estão disponíveis pelo e-Sfinge Web no menu: Relatórios>Gerais. Esses relatórios também estão disponíveis por WebService, permitindo que as
empresas de TI possam realizar a conferência dos dados de forma automatizada,
facilitando o trabalho das unidades fiscalizadas e evitando que as CONs sejam acionadas.
Nos três relatórios de "Última situação de Dados Funcionais do Agente Público
Ativo...”, além dos campos (colunas) existentes anteriormente, foram adicionados mais
cinco:
• Indicativo Pode Ter Folha: Indica se o servidor (referenciado na linha em
questão) pode receber uma folha de pagamento no mês do campo “Data
Final Referencia1 Consulta”.

1

Acentuação removida intencionalmente, pois por limitações técnicas nos
relatório esses campos não possuem acentuação.
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•
•
•
•

Indicativo Recebeu Folha Pagamento: indica se o TCE/SC recebeu dados
de folha de pagamento do servidor.
Indicativo Possui Registro Admissao1: indica se o TCE/SC recebeu dados
de Admissão2.
Indicativo Possui Registro Contratacao1: indica se o TCE/SC recebeu
dados de Contração.
Data Final Referencia1 Consulta: data de referência usada na consulta e
análise dos dados.

Estas modificações tornarão mais fácil o entendimento das mensagens das CONS
e quais pessoas faltaram no envio da folha.
Por exemplo, considerando a CON100 para a competência 2020/01, para saber
quais servidores o TCE/SC está esperando receber a folha de jan/2020, use o relatório:
"Última situação de Dados Funcionais do Agente Público Ativo até o último dia do pri
meiro mês competência escolhida", aplicando na planilha gerada, na coluna "Especifica
cao Vinculo" o filtro que a CON100 define "último vínculo cadastrado igual a 01, 02, 03,
04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 15 e 16 da Tabela 78". As colunas "Indicativo Pode
Ter Folha" e "Indicativo Recebeu Folha Pagamento" também poderão lhe auxiliar na
identificação dos servidores que são considerados na CON.
Também foram realizados ajustes na CON708 que passa a considerar o
exercício de 2005 como base para a verificação. Além disto, serão verificados os Dados
Funcionais do Agente Público Ativo cuja última especificação de vínculo, no último dia
do mês da competência atual, seja uma dentre as seguintes:
1 Servidor ativo ocupante de cargo efetivo (inclusive em licenças remuneradas;
excluídos os afastados para exercício de cargo/emprego em comissão ou
mandato eletivo)

2

O TCE/SC espera um dos registros de Admissão ou Contração, segundo a CON708, para todas as
especificações menos as (conforme Tabela 78):
10 Estagiário
11 Agente Político em exercício de Mandato Eletivo
13 Conselheiros Tutelares
14 Outros Particulares em Colaboração (Conselheiros em geral. De assistência social; de direitos da
mulher; do idoso; da educação; da saúde; de alimentação escolar; acompanhamento do FUNDEB; etc)
17 Recebido a disposição
19 Afastado para Licença não Remunerada
90 Extinção de Vínculo (Exonerado; Demitido; Desligado por fim de contrato, outros desligamentos)
desde que o servidor tenha entrado no serviço público depois de 2005. Não válido para os agentes
políticos.
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2 Servidor ativo ocupante de cargo efetivo afastado para exercício de
cargo/emprego em comissão
3 Servidor ativo ocupante de cargo efetivo afastado para exercer mandato
eletivo
4 Empregado Público ativo com vínculo permanente/CLT (inclusive em licenças
remuneradas; excluídos os afastados para exercício de cargo/emprego em
comissão ou mandato eletivo)
5 Empregado público ativo com vínculo permanente/CLT afastado para exercício
de cargo/emprego em comissão
6 Empregado público ativo com vínculo permanente/CLT afastado para exercer
mandato eletivo
7 Servidor ocupante exclusivamente de Cargo em Comissão de livre nomeação e
exoneração (comissionado puro, sem vínculo efetivo com a administração
pública)
8 Empregado público ocupante exclusivamente de emprego em Comissão de
livre nomeação e exoneração (comissionado puro, sem vínculo permanente com
a administração pública)
9 Contratado por tempo determinado (Admitido em Caráter Temporário - ACT)
12 Membro de Poder ou Órgão (Desembargadores e Juízes do Tribunal de
Justiça, Procuradores e Promotores de Justiça do Ministério Público e
Conselheiros do Tribunal de Contas)
15 Militar ativo, incluído o Bombeiro Militar
16 Reenquadrado (Reenquadramento)
18 Cedido a disposição
20 Afastado em disponibilidade
Foi ainda ajustada a mensagem retornada pela CON708, onde o caso específico
ilustrado passa a ser demonstrado.

Florianópolis, 23 de junho de 2020.
Diretoria de Informações Estratégicas (DIE)
Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina - TCE/SC

