
Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio 
Estado do Espírito Santo 

Unidade Central de Controle Interno 

 

OF. UCCI N° 044/2021 
Assunto: CidadES – Módulo Folha de Pagamentos 
 

 

Afonso Cláudio, 30 de março de 2021. 

 

Prezados, 

 

 

A Unidade Central de Controle Interno, imbuída em suas atribuições, vem apresentar 

ORIENTAÇÕES do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo - TCE-ES, quanto ao envio 

de dados e informações em relação a Remessa Folha de Pagamento e à gestão de recursos 

humanos da UG, em arquivos estruturados (IN 68/2020), por meio de sistema informatizado 

CidadES. 

 
1. Solicitamos especial atenção para as inconsistências listadas pelo sistema CidadES 

Folha de Pagamento quando das remessas de dados. 

 

2. As consistências do tipo indicativas representam que o dado não se encontra com 

o parâmetro esperado. 

 

3. Nesses casos deve-se verificar se as informações estão consistentes nos sistemas 

corporativos ou na exportação do dado (verificando se o campo exportado 

corresponde exatamente ao dado solicitado no layout). 

 

4. Informamos que foram criadas consistências indicativas/impeditivas para 

melhorar a qualidade dos dados recebidos de forma que pedimos especial atenção 

a fidedignidade, autenticidade e completude dos dados existentes nos cadastros dos 

sistemas corporativos e à exportação dos mesmos para a remessa ao sistema 

CidadES Folha de Pagamento. 

 

5. Durante o ano de 2021 algumas consistências indicativas serão transformadas em 

impeditivas de homologação da remessa. 

 

6. Relacionamos abaixo algumas das consistências criadas (rol exemplificativo): 

 

a) ‘6235’ verifica se as matrículas que deixaram de ser enviadas na remessa atual e 

que não possuem a informação sobre desligamento na remessa anterior. 

 

Para os casos em que o servidor ativo seja desligado, deverá ser enviada a 

informação DataFim e o TipoDesligamento [Estrutura Matricula].  

 

Nos casos de servidor aposentado e pensionista quando da cessação do benefício 

deve ser informada da DataFimBeneficio e o TipoDesligamento [Estrutura 

Matricula]; 

 

b) ‘6479 e 6480’ verifica se o NomeCargo é compatível com o normativo do cargo; 

 

c) ‘6482’ verifica a compatibilidade do campo RegimeJuridico; 

 

d) ‘6483’ verifica se o campo EscolaridadeMinima para cargos que possuem 

necessariamente nível superior ou técnico, por exemplo; 

 

e) ‘6486’ verifica o campo TipoAcumulação com o Cargo; 
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f) ‘6488’ verifica campo TipoVinculo com o quantitativo de cargos criados por lei; 

 

g) ‘6489’ verifica se a data início da atividade [DataInicio] do servidor é anterior à 

data do início do pagamento do benefício. O pagamento do benefício de 

aposentadoria ou pensão deve ser posterior a data do início de exercício do servidor, 

ou do instituidor do benefício. 

 

7.    Caso tenham dúvidas em relação as ocorrências geradas pelo sistema, por favor, 

registrar abertura de chamado na área de suporte do CidadES Folha de Pagamento, 

no endereço https://servicedesk.tcees.tc.br/ . 

 

Orientamos que antecipem ao máximo possível os ajustes, caso necessário, para a geração 

e validação dos dados para transmissão, evitando inconsistências impeditivas, bem como 

atrasos e consequentemente a expedição de auto de infração eletrônico e multa imediata, 

para os casos de não envio, nos prazos estabelecidos (até o dia 10 de cada mês) das 

remessas de dados por meio do sistema CidadES.  

 

Valemo-nos desta oportunidade para reiterar nossos protestos de estima e consideração. 

 

 

 

 
 

MAYARA MOREIRA CAMPOS S. BRANDÃO                LORENA A. BARBOSA WOLFGRAMM SOBREIRO 
Controladora Interna Municipal                                    Auditora Pública Interna 

 

 
DA: UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO 
A:  CHEFE DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

Ilma Sra. Laila M. Stange Petter 
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Ao

Gestor de Folha de Pagamento

Responsável pelo envio da remessa Folha de Pagamento

Responsável pelo Controle Interno

 

 

 

1.    Solicitamos especial atenção para as inconsistências listadas pelo sistema CidadES Folha
de Pagamento quando das remessas de dados.

 

2.    As consistências do tipo indicativas representam que o dado não se encontra com o
parâmetro esperado.

 

3.    Nesses casos deve-se verificar se as informações estão consistentes nos sistemas
corporativos ou na exportação do dado (verificando se o campo exportado corresponde
exatamente ao dado solicitado no layout).

 

4.    Informamos que foram criadas consistências indicativas/impeditivas para melhorar a
qualidade dos dados recebidos de forma que pedimos especial atenção a fidedignidade,
autenticidade e completude dos dados existentes nos cadastros dos sistemas corporativos e à
exportação dos mesmos para a remessa ao sistema CidadES Folha de Pagamento.

 

 

5.    Durante o ano de 2021 algumas consistências indicativas serão transformadas em
impeditivas de homologação da remessa.

 

6.    Relacionamos abaixo algumas das consistências criadas (rol exemplificativo):

 

a)    ‘6235’ verifica se as matrículas que deixaram de ser enviadas na remessa atual e
que não possuem a informação sobre desligamento na remessa anterior.



 

Para os casos em que o servidor ativo seja desligado, deverá ser enviada a
informação DataFim e o TipoDesligamento [Estrutura Matricula]. 

 

 

Nos casos de servidor aposentado e pensionista quando da cessação do benefício
deve ser informada da DataFimBeneficio e o TipoDesligamento [Estrutura
Matricula];

 

 

b)    ‘6479 e 6480’ verifica se o NomeCargo é compatível com o normativo do cargo ;

 

 

c)    ‘6482’ verifica a compatibilidade do  campo RegimeJuridico;

 

 

 

d)    ‘6483’ verifica se o campo EscolaridadeMinima para cargos que possuem
necessariamente nível superior ou técnico, por exemplo;

 

 

e)    ‘6486’ verifica o campo TipoAcumulação com o Cargo;

 

 

f)     ‘6488’ verifica campo TipoVinculo com o quantitativo de cargos criados por lei;

 

 

 

g)    ‘6489’ verifica se a data início da atividade [DataInicio] do servidor é anterior à
data do início do pagamento do  benefício. O pagamento do benefício de
aposentadoria ou pensão deve ser posterior a data do início de exercício do servidor,
ou do instituidor do benefício.

 

 

 

7.    Caso tenham dúvidas em relação as ocorrências geradas pelo sistema, por favor, registrar
abertura de chamado na área de suporte do CidadES Folha de Pagamento, no endereço
https://servicedesk.tcees.tc.br/ .

 

https://servicedesk.tcees.tc.br/


Observação: mensagem enviada para os e-mails dos responsáveis cadastrados no sistema
CidadES Folha de Pagamento. Não há necessidade de resposta.

 

 

Atenciosamente,

 

 

Equipe CidadES Folha de Pagamento 
cidades.folhapagamento@tcees.tc.br

 
| +55 27 3334-7600

Rua José Alexandre Buaiz, 157, Enseada do Suá, Vitória-ES.
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