
Alterações no preenchimento do QI 
 

Senhor(a) Coordenador(a) SISAP, 
         Senhor(a) Diretor(a), 
 
   Encaminhamos a V.Sa. e Equipe SISAP a ORIENTAÇÃO sobre INCLUSÕES DAS NOMEAÇÕES a 
partir da Lei 21710/2015, conforme abaixo. 
Qualquer problema na inclusão da posse/exercício, fineza encaminhar e mail com tela   

 
 Informamos que para atender a Lei 21710/2015 foram realizadas as seguintes alterações no ingresso 
via SIGECOP: 

         Servidor com exercício a partir de 01/06/2015: 

- Alterar natureza 6-51 para 6-66;  
- Alterar código de RECEBIMENTO DE 86 para 119; 
- Nos dados financeiros, informar a especificação da natureza 966 conforme tabela. 

 ·         Servidor ATE com exercício a partir de 01/06/2015 

- Alterar natureza 6-51 para 6-66;  
- Alterar código de 86 para 119; 
- Alterar código do cargo de ATE para TDE; 
- Nos dados financeiros, informar a especificação da natureza 966 conforme tabela. 

 ·         Servidor com exercício anterior a 01/06/2015: 

- Não há alteração nos procedimentos, o sistema fará as conversões automáticas a partir de 01/06/2015. 

 ·         Servidor designado com exercício a partir de 01/06/2015: 

- Incluir as designações com as naturezas normais (Grupo Natureza 7) e código de recebimento 119. 

 ·         Servidor designado com exercício anterior a 01/06/2015: 

- Não há alteração nos procedimentos, o sistema fará as conversões automáticas a partir de 01/06/2015. 

 ·         Preenchimento da tabela de manutenção da SEE: 

- Deverá ser preenchida a opção natureza x carreira x exercício x unidade para natureza de ingresso 6-66 
e 6-64. 

 Verba 964 (Abono) Anexo II art. 8º, I  - Vigência 01-06-2015 

Cargo Esp. 24 h/a 30 h/s Esp. 40 h/s 

PEB; EEB 1,00 190,00 - - - 

ASB 2,00   100,42 5,00 133,90 

ASE; ATB; 
TDE 

3,00   131,27 6,00 175,03 

AEB; ANE 4,00   237,50 7,00 316,67 

ANE (198) -   - 8,00 475,00 

  

Verba 966 - Abono sobre AEC e AEJ 

Cargo Esp. 24 h/a 

PEB 1,00 190,00 
Rose Rodrigues 

Inspeção – SRE/JF 


