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Suporte da DIN 
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e-sfinge@tce.sc.gov.br 

 

Sistema e-Sfinge 



Quem é de UG? 

Quem nunca utilizou o e-Sfinge UG? 

 

Quem é de CI? 

Quem nunca utilizou o e-Sfinge CI? 

Sistema e-Sfinge 



ROTEIRO  

Instalação do e-Sfinge Captura; 

 

Operação do Sistema; 

 

Dúvidas frequentes; 



Instalação do e-Sfinge Captura 

1. Instalar o Programa 
(http://www.tce.sc.gov.br/web/servicos/esfinge-informacoes/instalacao-e-manuais)  

2. Atualizar versão do e-Sfinge 
    (http://www.tce.sc.gov.br/web/servicos/esfinge-informacoes) 

3. Instalar a Unidade Gestora 
      (chave enviada pelo TCE – ver perguntas frequentes)   

4. Criar usuário para a nova Unidade 

 

 



1.Instalar o Programa 

-Instalar o Java; efetuar o download  do e-Sfinge Desktop e 

descompacta-lo na pasta “C” do computador.  

  

 

(http://www.tce.sc.gov.br/web/servicos/esfinge-informacoes/instalacao-e-manuais)  

 



1.Instalar o Programa  (Criar atalho) 



1.Instalar o Programa  (Criar atalho) 

Selecione (depende do caso):  

RunEsfingeCI.bat e  

RunEsfingeUG.bat 

 

 



 

2. Atualizar versão do e-Sfinge 

  

- Efetuar o download da versão para a pasta “C:\E-Sfinge”; 

- Descompactar  o arquivo .ZIP substituindo todos os arquivos. 

(http://www.tce.sc.gov.br/web/servicos/esfinge-informacoes) 



3. Instalar a Unidade Gestora 
- Executar ícone Instalação Chave 



4. Criação de usuário 

-Executar ícone Unidade Gestora 



O e-Sfinge Captura 



Informando os dados  

1. Digitação 

 

2. Leitura de arquivos intermediários: 
    (http://www.tce.sc.gov.br/web/servicos/esfinge-informacoes) 

 

 



Resultado da leitura de arquivos  

- Possíveis erros podem acontecer na leitura dos dados; 

- Normalmente os erros são corrigidos pela empresa de informática que 

gerou os dados 

-Campo Identificador  conforme manual do Leiaute de arquivos 

intermediários. 



As inconsistências 

1. São divididas entre alertas e impeditivos; 

2. São geradas no fechamento do pacote 

(preparar os dados para envio do TCE) 

3. Em caso de dúvida, entre em contato 

com a respectiva diretoria:  

DMU/DCE – execução orçamentária e 

planejamento; 

DLC – Atos jurídicos; 

DAP – Atos de pessoal; 

 



É necessário corrigir 
o impeditivo 

As inconsistências 
• Menu Dados opção Verificar inconsistência de dados 

• Menu Dados opção Preparar remessa 



Após a geração do pacote  

1. Dois arquivos são gerados no diretorio 

e-sfinge/ug/zip 

 

2. Transmissão dos dados: encaminhar ao 

Controle Interno (atraves de e-mail, rede, pen-

drive ou qualquer outra forma); 

O Controle interno é encarregado da 

transmissão  (menu Dados, opção Transmitir 

dados ao TCE); 

 

 uuuuu_aaaamm.zip.esfinge  

uuuuu_aaaamm.zip.esfinge.md5 



Após a geração do pacote  

3. As unidades gestoras sempre avançam 

competência automaticamente; 

 

4. O pacote a ser transmitido independe 

da competência da unidade; 

Obs.: CI pode enviar pacotes de qualquer 

competência independendo da sua 

 



O Controle Interno 
Tarefas 

1. Gera o seu pacote de informações; 

2. Transmite os dados das demais 

unidades do ente; 

3. Transmite os seus dados; 

4. Confirma (ou descarta) a remessa 

através do e-sfinge WEB. 



5. Pede retorno de competência e encaminha a 

chave de retorno a unidade gestora; 

6. Solicita certidões; 

7. Controla usuários do sistema e-Sfinge (Adm UG, 

Obras, Econet, Aposentadoria e Pensão); 

8. NÃO altera qualquer informação das unidades 

gestoras (não há como alterar); 

O Controle Interno 
Tarefas 



Acompanhando a remessa 

• Aguardando pré-Analise 

• Pendente 

• Restrição a confirmação 

• Confirmado 



O retorno de competência 

Solicitado pelo CI, para o próprio CI ou 

para alguma unidade gestora. 

 

Importante, um pedido de retorno de 

competência CANCELA as certidões 

válidas para o período. 



O retorno de competência - Solicitação 



O retorno de competência - Consultar 



O retorno de competência 

1. Todos os dados até a competência de 

retorno são apagados; 

2. Uma cópia dos dados é mantida na 

forma de arquivo texto no diretório e-

sfinge/ug/exporta/aaaamm; 

3. Os documentos (arquivos) que 

compunham  o pacote são apagados; 

(cabe o usuário recuperar estes arquivos) 

 

 



Avanço de competência para o CI 

1. Após a geração do pacote o Controle 

interno fica bloqueado; 

 

 

 

2. Ao confirmar as remessas do ente 

recebe uma chave de avanço. Se 

descartar a sua remessa recebe uma 

chave de desbloqueio; 

 



Dúvidas frequentes 

1. Esqueci o usuário/senha do e-Sfinge, 

o que faço? 

No programa Chave de instalação, use a 

função limpar usuário. Para isso é 

necessário a chave de instalação da 

unidade 

 



Dúvidas frequentes 

2. Onde devem estar os arquivos textos a 

serem anexados ao pacote? 

Sempre na pasta e-Sfinge/ug/textos. 

Os arquivos podem ser doc, pdf, txt, html 

ou docx. Cuidado para não anexar 

arquivos muito grandes. 

 



Dúvidas frequentes 

3. Acontece o erro “erro na validação do 

arquivo MD5” na transmissão do pacote. 

Na pasta transmissão há arquivos 

“sobrando”. Mantenha apenas os 

arquivos .zip.esfinge e .zip.esfinge.md5 

nesta pasta. Na dúvida, transmita apenas 

uma unidade gestora por vez. Deixe 

sempre a posta transmissão o limpa. 

 



Dúvidas frequentes 

4. Acontece o erro “erro no processo de 

FTP” na transmissão do pacote. 

Verifique o firewall do seu computador e da sua 

rede (peça suporte a sua equipe de 

informática). 

Veja se não foi excluída a pasta config ou o 

arquivo transmissaoconfig.properties . 

 



Dúvidas frequentes 

Aguarde alguns minutos, o pacote pode estar 

na fila para ser processado.  

Verifique se você transmitiu o pacote correto. 

Pode ter enviado uma competência antiga e 

não a atual. 

Se não é o seu caso, ligue para o TCE para 

identificar a situação do pacote; 

 

5. Enviei o pacote mas ainda não 

aparece no site do e-Sfinge. 

 



Dúvidas frequentes 

6. No e-Sfinge web aparece a mensagem 

“restrição a confirmação” do pacote. 

A dotação apontado em algum empenho não 

se encontra nas dotações encaminhadas pelo 

Controle Interno (orçamento e créditos 

adicionais).  

Verifique com o controle interno a codificação 

utilizada na dotação (unidade orçamentária, 

projeto/atividade, numero do projeto, ...) 

 



Dúvidas frequentes 

7. Posso compartilhar o e-sfinge por duas 

máquinas em rede? 

Não, o programa não foi concebido para ser 

utilizado em rede. Cada computador terá o seu 

e-Sfinge.  

 



Dúvidas frequentes 

8. O e-Sfinge Captura não abre? 

Provavelmente não há uma versão do 

programa Java instalado na sua máquina. 

Verifique executando o programa cmd do 

windows e nele digite o comando “java –

version”. 

Instale uma versão do java. 

 

 



Dúvidas frequentes 

8. O e-Sfinge Captura não abre? 

 
Verifique se tem Java instalado 



Dúvidas frequentes 

8. O e-Sfinge Captura não abre? 

Configure o runesfingeUG.bat ou runesfingeCI.bat 
 

Procure o programa javaw.exe 



Dúvidas frequentes 

8. O e-Sfinge Captura não abre? 

Se não é o seu caso, ligue para o TCE. 

Edite o runesfingeUG.bat ou runesfingeCI.bat 

Deve estar parecido com uma das imagens abaixo: 



Dúvidas frequentes 

9. Troquei de máquina, como transferir o 

e-Sfinge para a nova máquina? 

Copie toda a pasta e-Sfinge para a nova 

máquina. Tenha certeza de que nesta nova 

máquina há uma versão do Java instalado. 

 

Recrie os atalhos no desktop (arquivos 

RunEsfingeUG.bat, RunEsfingeCI.bat e 

RunChaveEsfinge.bat). 

 



Dúvidas frequentes 

10.Preciso de um usuário para o e-Sfinge 

web? 

Quem precisa de usuário para o e-Sfinge web:  

• O controle interno do município; 

• Usuários das unidades gestoras;*  

• Usuários do eco-net;* 

• Usuários do e-Sfinge Obras;* 

• Usuários do Sistema de Aposentadoria e 

pensão Web* 

* São gerenciados pelo CI 

 



11. Como criar ou desativar uma unidade 

no e-Sfinge? 

Notificar a DMU, informando lei de criação, 

formulário cadastral, cnpj, entre outros...  

Contato da DMU: 

(48) 3221 3699 ou (48) 3221 3688 

esfingedmu@tce.sc.gov.br 

 

 

 

 

Dúvidas frequentes 



11. Como criar ou desativar uma unidade 

no e-Sfinge? 

 

O TCE cadastra a nova unidade e envia  a 

chave de instalação do e-Sfinge por e-mail à 

Unidade Gestora. 

 

 

 

 

Dúvidas frequentes 



12. Qual versão de Java devo utilizar? 

 

Da versão 1.4.2.08 até a versão 6 para 32 bits* 

 

Não temos suporte para Java 7 ou qualquer 

versão de 64 bits 

 

* deve-se utilizar a versão 32bits independente da 

versão do Windows (XP, Vista ou Seven) e arquitetura 

(32bits ou 64 bits) 

 

 

Dúvidas frequentes 



Backup do e-Sfinge 

Para sua segurança, faça uma cópia de 

segurança da pasta banco do e-Sfinge*. 

Nela estão todos os dados que compõe o 

e-Sfinge. Uma boa estratégia é realizar a 

cópia após a geração de um pacote. 

O e-Sfinge também faz um backup dos 

dados a cada atualização de versão. 

 

* Copie a pasta C:\Esfinge\banco com o sistema 

parado! 



Dúvidas 

   ? 
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