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SAP -  Versão 343 – Implementações para o 
SICOM –Folha de Pagamento 

Pré-requisitos para instalação da VERSAO do SAP 343 

* Estar na versão 342; 
* Instalação feita através de “reinicialização” do servidor (máquina).  

 
 

Alterações/Novidades: 

 

Para atender a Instrução Normativa Nº. 04/2015 do TCE-MG que: 

“Dispõe sobre a remessa de informações relativas à folha de 

pagamento, para a constituição do Cadastro de Agentes Públicos do 

Estado e dos Municípios de Minas Gerais – CAPMG” 

 

1) Parametrização / Classificação dos Proventos  

Conforme Layout dos Arquivos – Módulo Folha de Pagamento – 

Versão 1.1-2016, deverá ser feita uma classificação/parametrização 

dos tipos de remuneração, conforme tabela abaixo. Este 

preenchimento é obrigatório para identificar todos recebimentos 

mensais desde 2013, de acordo com o tipo de remuneração, como 

segue:  

01 – Subsidio 

02 – Pensão 
03 – Vencimento Cargo / Função Pública / Emprego Público 

04 – Proventos de Aposentadoria 
05 – Adicional por tempo de Serviço 

06 – Vantagens Pessoais 
07 – Função Gratificada 

08 – Vantagens Eventuais 
09 – Pagamento Retroativo 

10 – Adicional Noturno 
11 – Adicional De Insalubridade 

12 – Adicional de Periculosidade 

13 – Auxilios / Indenizações 
14 – Outros 
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Observação: Para o Tipo de Remuneração 14, além dos proventos  

que não se enquadrarem nos demais tipos de remuneração 

especificados acima, serão classificados automaticamente (através do 

primeiro acesso ao programa de parametrização) todos os descontos 

calculados desde 2013.  

 

1.1) Parametrização via SAP343 

Todos os proventos pagos em folha desde Janeiro/2013 deverão ser 

parametrizados conforme classificação acima. Para que esta 

parametrização seja de forma coletiva, acesse o Menu 20 – Item 

SICOM escolha a opção <<Parametriza Proventos Tipo 

Remuneração>>:   

 

 

Tecle <<Enter>> para iniciar a parametrização dos proventos. 
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Com o cursor no campo Tipo de Remuneração TCE-MG, teclar 

<<F1>> = Pesquisa, e iniciar as classificações/parametrizações, 

conforme o tipo de Remuneração escolhido primeiro. 
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No exemplo acima, as parametrizações se iniciaram pelo Tipo de 

Remuneração “05 – Adicional por tempo de Serviço”, ao teclar 

<<Enter>> e confirmar sua escolha, serão listados todos os códigos 

de proventos utilizados desde 2013. Deverão ser assinalados neste 

momento apenas os códigos que correspondem ao “Adicional por 

tempo de Serviço”, ao finalizar teclar <<F10>> para Gravar. 

 

 

Ao final da primeira parametrização, o programa irá retornar para o 

campo Tipo de Remuneração para que seja selecionado um novo Tipo 

e uma nova classificação seja feita até que todos os proventos 

tenham sido classificados.  

Na medida em que a classificação vai sendo feita, os códigos já 

classificados não serão mais listados. Ao final aconselhamos a usar o 

<<F4>> para listar, para que seja conferida toda a 

classificação/parametrização já feita.  
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A opção para geração do arquivo SICOM, ainda não está disponível, 

pois o TCE-MG ainda não disponibilizou o programa validador para 

homologar o envio, portanto está disponibilizada no menu, mas ainda 

não poderá ser executada.  

 

2) Manutenção no Cadastro de Cargos – Menu do SAP 10-6 

Conforme Layout dos Arquivos Versão 1.1-2016, deverá ser 

identificado: 

 “profissão regulamentada privativa de profissionais da saúde 
(Ex: Médicos, Assistentes Sociais, Técnicos de Enfermagem, 

etc)” 
 “professor” 

 

Para atender a este preenchimento, os campos do SAP descritos e 

demonstrados abaixo, deverão ser preenchidos: 
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Provimento referente a:   

 Professor? “S” ou “N”    
 Área da Saúde? “S” ou “N” 

 Provimento com Contagem de Tempo Especial? 
1         :NAO                                

2         :PROFESSOR                          
6         :APOSENTADORIA ESPECIAL EC 47/2005  

7         :OUTROS                           

                                             
 Férias: 20 dias de férias semestralmente? “S” ou “N”.  

Exemplo: Em alguns municípios é direito dos técnicos de raio X.  

 

Importante: Os campos <<Provimento com Contagem de Tempo 

Especial>> e <<Férias: 20 dias de férias semestralmente?>> 

deverão ser preenchidos para que se tenha um cadastro mais 

completo e não por exigência do SICOM.  
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3) Manutenção no Cadastro de Função – Menu do SAP 10-7 

Conforme Layout dos Arquivos Versão 1.1-2016, deverá ser 

identificado: 

  “profissão regulamentada privativa de profissionais da saúde 
(Ex: Médicos, Assistentes Sociais, Técnicos de Enfermagem, 

etc)” 
 “professor” 

 

Para atender a este preenchimento, os campos do SAP descritos e 

demonstrados abaixo, deverão ser preenchidos: 

 

Provimento referente a:   

 Professor? “S” ou “N”    

 Área da Saúde? “S” ou “N”                                            
 Férias: 20 dias de férias semestralmente? “S” ou “N”. Exemplo: 

Em alguns municípios é direito dos técnicos de raio X. 

Importante: O campo <<Férias: 20 dias de férias 

semestralmente?>> deverão ser preenchidos para que se tenha um 

cadastro mais completo e não por exigência do SICOM.  
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4) Identificação de Cessão com Ônus ou Sem Ônus 

4.1) Para situações em que a entidade tenha Cessão, de servidores, 

para outro órgão o operador do sistema da folha deverá verificar 

quais códigos de afastamentos são utilizados para identificar o 

Afastamento por Cessão e entrar em contato com o suporte para 

configurações internas.  

 

4.2) Para situações em que a entidade tenha recebido servidores 

cedidos de outros órgãos, o campo natureza de ocupação deverá 

estar preenchido com 28 – Servidor Cedido. Para saber se tem algum 

servidor nesta condição, basta listar o relatório do Menu 03-3, 

conforme abaixo: 

 

 

 

 

Equipe de Atendimento 

Academia de Gestão Pública - AGP 
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