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Servidores Já Podem Consultar Histórico De Rendimento 
Anual No Aplicativo Sigepe Mobile 

Os servidores públicos fe-
derais não precisarão mais ir até 
sua unidade de gestão de pesso-
as para buscar o histórico de ren-
dimento anual. A partir de agora, 
essas informações estão disponí-
veis no celular, via Sigepe Mobi-
le. No APP, é possível consultar e 
obter os dados desde o ano de 
1990 em formato digital. 

Este detalhamento é útil 
para a comprovação de renda, 
acompanhamento de pagamen-
to de consignações, de pensões 
e também em questões judiciais, 

por exemplo. 
"Esta é mais uma ação do 

Ministério da Economia para 
desburocratizar e simplificar o 
acesso aos serviços prestados 
pelo governo federal”, afirmou o 
secretário de Gestão e Desempe-
nho de Pessoal, Wagner Lenhart. 
“Ela atende a uma necessidade 
dos servidores públicos, que não 
vão mais precisar se deslocar pa-
ra ter acesso a estas informa-
ções, podendo acessá-las nos 
seus dispositivos móveis”.  

Além desta nova funciona-

lidade, o Sigepe Mobile oferece 
acesso ao contracheque, consulta 
de férias, consulta de margens 
consignáveis e simulação de con-
signação. Até o momento, o apli-
cativo já teve mais de 800 mil 
downloads e conta com 546 mil 
usuários ativos. 

Imposto de Renda 
Em breve, os comprovantes 

de rendimentos para a Declara-
ção de Ajuste Anual do Imposto 
de Renda de Pessoa Física (IRPF) 
estarão disponíveis no Sigepe 
Mobile. No aplicativo, será possí-
vel realizar consulta, compartilha-
mento e impressão do documen-
to. 

Em caso de dúvidas sobre a 
utilização do aplicativo, entre em 
contato com a equipe do ministé-
rio pela Central Sipec. O Sigepe 
Mobile está disponível na App 
Store e também na Google Play. 

Fonte: Ministério da Economia 
- Portal do Servidor 

 Nota de falecimento 

O Sindsep/MA lamenta a perda irreparável do companheiro 
José Graciano Lima Alvite, professor do Instituto Federal de Educa-
ção, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA), que faleceu no último 
dia 06 de fevereiro de 2019. 
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