Serpro assume a gestão da consignação
para servidores federais e pensionistas
09/09/2015
No dia 11 de setembro, o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP) publicará a
portaria definindo o Serpro como novo operador da gestão da margem consignável no âmbito
do Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos (Siape). A mudança, além de
assegurar a continuidade dos negócios, trará mais simplicidade e segurança ao modelo de
operação.
A parceria entre o MP e o Serpro vai garantir a segurança das informações para as instituições
que emprestam dinheiro de forma consignada e ao servidor ou pensionista que precisar de
crédito, contando com o arcabouço tecnológico da empresa. A partir do dia 14 de setembro, a
operação será realizada pelo sistema desenvolvido pelo Serpro.
Informações às consignatárias que fazem acesso ao Sigmac via web servisse

O novo Sistema de Gestão de Margem Consignável, que será disponibilizado pelo Serpro,
continuará disponibilizando as mesmas formas de acesso aos seus usuários que o Sigmac
possui atualmente.

Para as consignatárias que utilizam o serviço transmissão de dados via web service, será
necessária a criação de uma VPN com o Serpro e, para tanto, se faz necessário o envio dos
dados abaixo para o e-mail consignatarias@serpro.gov.br, com a seguinte descrição no
assunto: "[VPN] Informações para Criação de VPN".

- Razão Social/Nome da Consignatária;
- Nome completo do representante da consignatária;
- Endereço de e-mail do representante da consignatária;
- Telefone do representante da consignatária;
- Nome completo do representante técnico da consignatária;
- Endereço de e-mail do representante técnico da consignatária;
- Telefone do representante técnico da consignatária.

Este tipo de comunicação irá continuar a utilizar os mesmos padrões/layouts de arquivos em
uso hoje e pode ser utilizado a partir dos seguintes endereços de WSDL:

Produção - https://www5.siapenet.gov.br/wssiapeconsig/consignataria?wsdl
Homologação - https://hom5.siapenet.gov.br/wssiapeconsig/consignataria?wsdl
Valores
Os preços dos serviços estão descritos na minuta do contrato e aprovados pelo MP, sendo:
Cadastramento e Validação Anual
- O valor definido para o Cadastramento é de R$326,74
- O valor definido para a validação anual é de R$326,74

Serviço de Gestão de Consignações
Será cobrada tarifa única (soma atual dos custos de ressarcimento de uso do sistema Siape –
portaria 334 e custo de operação Serpro) pelo Item Faturável “Lançamento de Desconto
Consignado Processado na Folha de Pagamento”, com periodicidade mensal para cada grupo
de consignação, conforme consta no Parágrafo Segundo da Cláusula Primeira.

Canal de dúvidas:
consignatarias@serpro.gov.br
Leiautes de arquivos para o sistema de gestão de margem consignável
Os leiautes a seguir devem ser utilizados pelas consignatárias para os arquivos que serão
enviados e/ou baixados no portal SiapeNet no modulo Consignatárias.
- Layout arquivo de batimento de carga legada;
- Layout arquivo de consignações aceitas (D8);
- Layout arquivo de consignações rejeitadas.
Consignatárias devem manter convênio atualizado
As consignatárias devem manter convênio atualizado com o Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão e, posteriormente, realizar o contrato com o Serpro para o serviço de
gestão de consignações. As operações serão executadas na nova solução desenvolvida pelo
Serpro em substituição ao portal Sigmac.
Cronograma
 Até 04/09 – Escritório de Atendimento em operação;
 04/09 – Implantação de solução tecnológica do Serpro;
 13/09 – Contratação do Serpro pelo Ministério do Planejamento;
 Até 30/09 – Realização de contratos com as consignatárias.

Canais de atendimento para as consignatárias



Escritório Serpro - Sede - SGAN 601, Módulo V - Sub-Solo - Brasília - DF
SIAPEnet - Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos (Portal on-line
com as funcionalidades que substituirão o sigmac e webcolaborador - Consist)

Serpro realizou encontro
Na tarde do dia 27 de agosto, o Serpro recebeu as consignatárias para explicar as mudanças.
Na ocasião, a diretora-superintendente do Serpro, Glória Guimarães, e o Diretor de Gestão de
Sistemas e Informações, da Secretaria de Gestão Pública do Ministério do Planejamento, Luis
Felipe Monteiro, realizaram palestras.
http://www.sinapp.org.br/eventos_270815163000.php

Fonte da Notícia: https://serpro.gov.br/

