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Apresentação 

Este manual foi elaborado tomando-se como premissa básica a sua facilidade de entendi-

mento pelo usuário, seja ele interno ou externo. Seu objetivo principal é o de orientar acerca do fun-

cionamento do Sistema de Folha de Pagamento. 

Todas as informações apresentadas são referentes à versão 2.0.0 do sistema, lançada em 19 

de setembro de 2012. 
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2 Considerações Iniciais 

Durante a explicação sobre o funcionamento do sistema, e exibição todas as suas telas, serão 

utilizadas expressões referenciando alguns dos componentes que as compões. Assim sendo, será 

apresentado a seguir alguns destes termos e quais os componentes a que estes termos se referem. 

 ComboBox: caixa de diálogo que, ao ser clicado, se expandirá exibindo valores pré-

definidos, para que os usuários do sistema selecione um. 

 

Figura 1 ComboBox 

 Grid: este componente é utilizado basicamente para exibir uma relação de registros 

conforme a tela que o usuário estiver trabalhando. 

 

Figura 2 Grid 

 CheckBox: caixa de diálogo onde será permitido ao usuário marca-la ou desmarcá-

la, caso ele aceite ou não a situação por ela exibida. 

 

Figura 3 CheckBox 

 RadioButton: componente onde o usuário deverá escolher uma dentre, pelo menos, 

duas opções disponíveis. 

 

Figura 4 RadioButton 
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 Componente de Filtro: este componente estará disponível, geralmente, nas telas onde exi-

ge a necessidade de o sistema realizar processamentos, tais como, o cálculo geral da folha 

de pagamento ou a geração de relatórios, por exemplo. Este componente é composto de 

duas comboBox, um campo de pesquisa e um botão, e seu funcionamento é da seguinte 

maneira: 

o Na primeira comboBox (Campo) deve ser selecionado sobre qual informação de-

vemos filtrar as informações a serem recuperadas  do banco de dados, tais como, 

sexo dos funcionários, número da matrícula (contrato), data de admissão, etc. 

o Em seguida, deve ser selecionado o critério de busca a ser aplicado na informação 

desejada (campo Operação). Aqui deve ser informado se deverá ser recuperado os 

registros cujo atributo informado em Campo sejam iguais, maiores ou iguais, me-

nores ou iguais ou diferentes. 

o Por fim, deve ser indicado o valor a ser comparado para que o critério indicado no 

campo Operação seja realizado e clicar no botão Inserir. Lembrando que poderão 

ser combinados quantos critérios forem necessários para filtrar os dados a serem 

recuperados. 

 

Figura 5 Componente de Filtro 
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3 Configuração 

Aqui será apresentado o conjunto de telas que deverão ser acessadas para configurar como o 

sistema deverá funcionar de acordo com as necessidades de seus usuários. 

3.1 Cadastro de Campos Dinâmicos 

Caso seja necessário incluir alguma informação que não esteja presente no Cadastro de Pes-

soa ou no Cadastro de Contrato, é possível incluir campos nestes cadastros para armazenar estas 

informações. A seguir, uma explicação mais detalhada de como criar este novo campo. 

 Descrição: nome para identificar a informação a ser preenchida neste novo campo. 

 Tipo do Componente: aqui deve ser selecionado o tipo de componente que mais se 

adequa à forma como o dado deve ser informado: 

o ComboBox: componente de múltipla escolha, onde será possível ao usuário 

selecionar uma dentre as opções disponíveis no componente. 

o TextInput: será exibida uma caixa de texto para que o usuário informe o valor 

pedido. 

o TextArea: componente parecido com o TextInput, exceto que será exibida 

uma caixa de texto onde, ao atingir o tamanho limite do componente, uma 

nova linha será criada automaticamente para que o usuário continue a infor-

mar o valor pedido. 

o Date: componente onde será permitido ao usuário informar uma data. 

o Numerico: componente igual ao TextInput, exceto que neste componente so-

mente será permitido informar uma valor decimal. 

 Tipo Dados: aqui definimos o formato que o valor informado deve ser salvo no ban-

co de dados. 

o String: escolha esta opção caso o valor a ser salvo possa ter caracteres alfa-

numéricos. 

o Date: utilizado para gravar no banco de dados valores referentes a uma data. 

o Number: utilizado para armazenar no banco de dados valores numéricos. 

 Valor padrão: caso este novo componente deve possuir um valor padrão – para o 

caso onde o usuário não informar valor algum, definimos aqui este valor. 

 Valor no Banco: valor padrão que deverá ser salvo no banco de dados. 

 Tamanho no Campo: tamanho ocupado por este componente na tela de cadastro. 
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 Mascara: caso o valor a ser informado necessite ser apresentado em um formato es-

pecífico, definimos neste campo este formato. 

 Local dos Campos: selecione a opção para indicar se o novo campo deve aparecer 

no Cadastro de Pessoa ou no Cadastro de Contrato. 

 

Figura 6 - Cadastro de Campos Dinâmicos 

3.2 Cadastro de Consistência 

Utilizado quando desejamos incluir validações a serem incluídas na verificação de inconsis-

tências (Visualizar Consiste) da folha. 

3.2.1 Por Cargo 

Caso seja necessário restringir a quantidade que determinado evento (Cadastro de Verba) 

possa ser pago a funcionários ocupantes de um cargo específico, esta configuração deve ser feita 

nesta tela. Primeiro deve ser selecionado o cargo cuja restrição deve ser feita (campo Cargo), qual o 

evento (campo Evento) e a quantidade máxima que os ocupantes do cargo selecionado podem rece-

ber do evento indicado. Há ainda a possibilidade de ativar ou desativar esta verificação de consis-

tência no mês, bastando indicar para o campo Ativo a opção Sim ou Não. 
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Figura 7 Configuração de Consistência por Cargo 

3.2.2 Por Vínculo 

Idêntico à consistência por cargo, exceto que aqui deve ser restringido o máximo que os 

funcionários de determinado vínculo devem receber para o evento informado no campo Evento. 

3.2.3 Valor Máximo por Unidade de Dotação 

Segue o mesmo princípio das anteriores, onde deve ser configurado para cada unidade 

(campo Unidade) o valor máximo que a soma do financeiro dos contratos vinculados a esta unidade 

pode pagar. 
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Figura 8- Cadastro de Consistência Valor Máximo por Unidade da Dotação 

3.3 Cadastro de Grupo de Eventos 

Caso haja necessidade de restringir os eventos que determinados usuários poderão lançar no 

financeiro dos funcionários, esta configuração deve ser realizada nesta tela. 

Para definir este grupo, basta definir um nome para ele e clicar em Salvar. Em seguida, de-

ve-se ir adicionando os eventos que fazem parte deste grupo, através do campo Eventos e clicar no 

ícone  ao lado deste campo. Na grid abaixo serão exibidos todos os eventos que já foram inseri-

dos neste grupo de eventos. 

Caso, durante a configuração deste grupo, seja informado um valor para o campo Vínculo, 

aos usuários do sistema com permissão de acesso somente aos eventos deste grupo, estes eventos 

somente poderão ser lançados a funcionários com o mesmo vínculo informado neste campo. 
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Figura 9 Cadastro de Grupo de Eventos 

3.4 Cadastro de Grupo de Eventos do Vínculo 

Uma vez definidos os grupos de eventos, é possível restringir quais funcionários – de acordo 

com o vínculo que eles possuem com a gestão, poderão ter estes eventos lançados em seus financei-

ros. 

Para isto, basta informar para qual vinculo desejamos criar esta nova restrição (campo Vín-

culo) e ir informado quais os grupos de eventos vinculados a ele. Assim, sempre que for lançado um 

evento para algum funcionário, será feito uma verificação entre seu vínculo e os eventos que podem 

ser lançados para ele, definidos nesta tela. 
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Figura 10 Cadastro de Grupo de Eventos do Vínculo 

3.5 Cadastro de Grupo de Gestão 

Ao cadastrar uma verba no sistema (Cadastro de Verba) temos que informar uma gestão pa-

ra ela - informação esta que será utilizada para indicar que somente os usuários vinculados a esta 

gestão terão permissão para trabalhar com esta verba. 

Porém, quando mais de uma gestão faz uso desta mesma verba não há a necessidade de cria-

la novamente. Basta criar um grupo indicando que todas as verbas vinculadas à gestão deste grupo 

também serão visíveis aos usuários das gestões vinculadas a este grupo. Sendo assim, para criar um 

grupo de gestão, os seguintes campos devem ser informados: 

 Descrição: utilizado para identificar o grupo de gestão a ser criado. 

 Gestão: neste campo deve ser informada a gestão que, ao criar uma verba a ela vin-

culada, será visível às demais gestões. 

Preenchido estes campos, deve-se salvar este novo grupo (botão Salvar na parte inferior es-

querda da tela) e informar quais as gestões compõe este novo grupo. Para isto, basta informar a ges-

tão no campo Gestão, habilitado após o grupo ser criado, e clicar no botão Salvar ao lado deste 

campo. 

Pronto, agora todas as verbas salvas no sistema, e que foram vinculadas à gestão cadastrada 

como gestão do grupo (campo Gestão abaixo do campo Descrição) também será visível às gestões 

exibidas na grid. 
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Figura 11 Cadastro de Grupo de Gestão 

3.6 Cadastro de Liberação de Cédula C 

Para que seja possível imprimir o comprovante de rendimentos dos funcionários, é necessá-

rio antes sua liberação no sistema. Esta liberação é feita simplesmente informado para qual exercí-

cio será permitido imprimir este comprovante (campo Ano) e marcar o checkBox Liberado?, indi-

cando sua liberação. 

 

Figura 12 Cadastro de Liberação da Cédula C 



21 
 

3.7 Cadastro de Mensagem de Contra Cheque 

Caso a gestão queira inserir alguma mensagem no contra cheque de seus funcionários, ela o 

poderá fazer através desta tela. 

Basta indicar os contra cheques de quais folhas deverão ter a mensagem impressa (campos 

Mês, Ano e Tipo), informar qual a mensagem a ser exibida (campo Mensagem) e clicar em Salvar. 

 

Figura 13 Cadastro de Mensagem de Contra Cheque 

3.8 Painel de Controle 

Toda a configuração de como o sistema deverá funcionar, suas particularidades, restrições, 

preenchimento de informações a serem exibidas em relatórios, layouts, etc. deve ser realizado atra-

vés do painel de controle. A seguir informações sobre todas as configurações possíveis de serem 

feitas. 

3.8.1 Aba Gerais 

Aqui são configuradas as informações gerais para uso do sistema. 

3.8.1.1 Aba Prefeitura 

Utilizada para indicar o município e estado onde o município está localizado, além de in-

formar o nome do atual prefeito, do diretor do departamento responsável pelo controle da folha de 

pagamento e o nome deste departamento (secretaria). 

3.8.1.2 Aba Gestão 

Esta aba é utilizada, principalmente, para indicar se o sistema deverá adotar a restrição de 

visualização das informações pelos usuários do sistema a partir da gestão que ele está vinculado. 
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 CheckBox Validar Gestão: caso este campo esteja marcado, o sistema irá sempre va-

lidar qual gestão que o usuário tem acesso, e qual gestão está vinculada à informação 

que ele deseja visualizar, antes de exibi-la. 

 Gestão Carga: este campo deverá ser informado para que durante a primeira vez que 

o sistema for utilizado em qualquer município, ele realize as configurações iniciais 

necessárias para seu correto funcionamento. 

3.8.1.3 Aba SEFIP 

As informações informadas nesta aba serão utilizadas durante a geração do arquivo a ser a-

nalisado pelo programa da SEFIP, disponibilizado pela CAIXA. Caso alguma destas informações 

não esteja corretamente preenchida, ao analisar o arquivo, o programa da SEFIP poderá acusar er-

ros. 

Uma particularidade desta aba de configuração é o checkBox Utilizar CNPJ da gestão.... Ao 

gerar as informações dos funcionários presentes no arquivo da SEFIP, devemos informar o CNPJ da 

gestão a qual este funcionário está vinculado. Porém, o analisador SEFIP checa se este CNPJ é igual 

ao CNPJ gestão responsável pelo envio das informações. 

Há casos onde é necessário gerar o arquivo contemplando os funcionários de todas as ges-

tões do município, independente se estas gestões possuem o mesmo CNPJ ou não. Para estas situa-

ções este campo deve ficar marcado, pois assim o sistema utilizará o CNPJ da gestão responsável 

pelo envio das informações para todos os funcionários informados no arquivo. 

3.8.1.4 Aba SIPREV 

Nesta aba, devem ser informados os valores a serem utilizados durante a geração dos arqui-

vos do SIPREV. O não preenchimento, ou o preenchimento incorreto destes campos, pode gerar 

erros durante o envio dos arquivos gerados. 

3.8.1.5 Aba Supervisor 

Nesta aba é configurado simplesmente se o usuário com privilégio de supervisor (configura-

do em Cadastro de Acesso ao Sistema) poderá alterar ou lançar alguma informação no sistema com 

data anterior à data em que estas informações estão sendo inseridas. 
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3.8.1.6 Aba Caminho Arquivos 

Todas as imagens salvas pelo sistema de folha de pagamento, sejam elas documentos digita-

lizados através do Cadastro de Pessoa ou qualquer outra imagem, serão salvas na pasta informada 

pelo campo Caminho. 

3.8.1.7 Aba Unidade Orçamentária 

Nesta aba é possível configurar os limites de gastos por vínculo empregatício em cada uni-

dade orçamentária da gestão. Seu uso é bastante simples, bastando informar a unidade orçamentária, 

o vinculo que está sendo configurado e o limite a ser pago aos servidores deste vinculo nesta unida-

de. 

3.8.2 Aba Financeiro 

Neste conjunto de abas são configuradas como o sistema deve funcionar ao executar tarefas 

que influenciam no financeiro dos funcionários. 

3.8.2.1 Aba Financeiro 

Utilizada apenas para configurar se as verbas cadastradas com o campo Tipo da Verba igual 

a Demonstrativo poderão ser exibidas na tela de alteração do financeiro. 

3.8.2.2 Aba Ato 

Nesta aba definimos se, ao criar um ato administrativo que lança um evento no financeiro de 

funcionários que já possuem este evento lançado, o sistema deverá ou não substituir o evento de 

seus financeiros pelo evento configurado no ato administrativo. 

Além disso, é possível configurar também se será obrigatório informar qual a gestão está 

criando o ato. 

3.8.2.3 Aba Progressão 

Utilizada para configurar quantos anos o funcionário deve permanecer em determinado nível 

salarial antes que ele seja promovido ao próximo nível. 

3.8.2.4 Aba Salário 

Aba para configurar os valores máximos para salário e auxílio alimentação que os funcioná-

rios podem receber, além de informar também qual o piso salarial adotado e qual o salário mínimo 

vigente. 
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Caso alguns destes valores estejam preenchidos, o sistema irá gerar uma inconsistência caso 

o auxílio alimentação ou o vencimento recebido pelo funcionário ultrapasse o valor informado, ou 

caso ele seja inferior ao valor do piso salarial ou do salário mínimo vigente. 

3.8.2.5 Aba Averbação 

Aba utilizada apenas para configurar se a averbação de tempo de serviço do funcionário, in-

formada no Cadastro de Contrato, deverá ser preenchido igual ao período de tempo que ele traba-

lhou fora (data início e data fim) ou se deverá ser informado como tempo bruto (X anos Y meses e Z 

dias). 

3.8.2.6 Aba Evento Fixo 

Nesta aba deve ser informado se os eventos fixos informados no contrato dos funcionários, 

caso existam, devem ou não ser movidos para seu financeiro a cada abertura de folha. 

3.8.2.7 Aba Empenho 

3.8.3 Aba Cadastros 

Neste conjunto de abas são configuradas como alguns cadastros devem funcionar, isto é, de-

finir a obrigatoriedade ou não do preenchimento de alguns campos, entre outros. 

3.8.3.1 Aba Pessoa-Funcionário 

Utilizada para definir quais documentos são de preenchimento obrigatório ao cadastrar uma 

pessoa, além de poder configurar, caso esta pessoa possua algum dependente, a idade limite de seus 

dependentes para fins de cálculo do salário família ou para abatimento no cálculo IRRF. 

3.8.3.2 Aba Contrato 

Assim como na aba Pessoa-Funcionário, aqui definimos a obrigatoriedade do preenchimento 

de algumas informações durante o cadastro de contrato de algum funcionário, além de definir quan-

tos dias de férias será permitido aos funcionários abonar e definir quantas férias o funcionário pode 

acumular sem gozá-las. 

3.8.3.3 Aba Afastamentos 

Utilizada apenas para configurar se, durante o cadastro/alteração de algum afastamento, o 

campo onde é definido se este afastamento abate nos dias trabalhados ficará ou não habilitado para 

edição. 
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3.8.3.4 Aba Licença Prêmio 

Aqui deve ser configurado o tempo de serviço que os funcionários deverão possuir antes que 

eles possam tirar licença prêmio, e quantos dias esta licença irá durar. 

3.8.4 Aba Relatórios 

Caso a gestão queira alterar o layout de algum relatório existente no sistema, ela o poderá 

fazer desde que seja informado o nome do relatório que foi alterado. 

3.8.5 Aba Serviço Online 

Nesta aba será configurado como os funcionários utilizarão o módulo Serviço Online para 

acessar suas informações. 

A primeira opção disponível é para processar novas senhas de acesso para os funcionários. 

Este processamento pode gerar uma senha padrão (será os seis primeiros dígitos do CPF do funcio-

nário) ou gerar uma senha aleatória (neste caso será exibido um relatório com valor das senhas cria-

das para os funcionários). Há ainda a opção de não gerar a nova senha para quem já possui uma, 

basta deixar desmarcada o checkBox Alterar todas as Senhas. 

Nesta aba podem ainda ser definidas quais telas do Serviço Online o funcionário pode ter 

acesso, basta selecionar na comboBox quais ficarão visíveis. 

3.8.6 Aba Portal da Transparência 

Esta aba deve ser utilizada somente em municípios que utilizam o módulo de Folha de Pa-

gamento Web e o Folha de Pagamento Dataflex. 

Ao marcar a opção apresentada, todas as informações exibidas no portal da transparência 

são oriundas da Folha de Pagamento Web. 
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Figura 14 Painel de Controle 

3.9 Usuários do Sistema 

Aqui temos o conjunto de telas onde definimos os usuários que terão acesso ao sistema de 

folha de pagamento, além das permissões de acesso que eles terão junto às tela do sistema. 

3.9.1 Cadastro de Usuário 

Esta tela deverá ser utilizada sempre que for necessário cadastrar um novo usuário do siste-

ma de folha de pagamento. 

Sua utilização é bastante simples, bastando informar o nome deste usuário (campo Nome) e 

seu login de acesso (é possível verifica se o login escolhido está ou não sendo utilizado por outro 

usuário). Caso este novo usuário faça parte de um grupo cujas permissões de acesso já estejam defi-

nidas, basta informar este grupo no campo Grupo. 

Caso o sistema faça o controle de acesso dos usuários por gestão (definido no Painel de 

Controle), deverá ser informado também qual(is) gestão(ões) ele terá acesso. Para isto, basta preen-

cher o campo Gestão e clicar no botão Inserir ao lado do campo Unidade. Com isto ele terá acesso 

a todas as informações que estão vinculadas a esta gestão, além de acesso aos contratos de todos os 

funcionários lotados em órgãos desta gestão. 

Caso este usuário não possa ter acesso a todos os contratos da gestão selecionada, mas sim a 

contratos de determinada unidade dentro desta gestão, deve-se também informar o campo Unidade. 

O mesmo procedimento deve ser feito caso este usuário deva ter acesso somente à determinada lo-
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tação vinculada a uma unidade da gestão selecionada, informando para isto também o campo Lota-

ção. 

Assim como para as gestões que ele poderá ter acesso, a mesma restrição pode ser feito 

quanto às verbas que ele poderá trabalhar. Para isto é necessário informar o grupo de verbas que ele 

terá acesso, preenchendo o campo Grupo de Eventos e clicando em Inserir ao lado deste campo. 

Este mesmo procedimento deverá ser feito para restringir o uso dos afastamentos que ele 

poderá lançar para os funcionários. 

 

Figura 15 Cadastro de Usuário 

3.9.2 Cadastro de Acesso ao Sistema 

Após cadastrar o usuário no sistema, é necessário definir quais as telas que ele poderá aces-

sar. Para isto, este novo usuário deve ser localizado através do campo Usuário e informar qual o 

módulo que ele terá acesso (campo Módulo). 

Na grid abaixo será exibido um registro com os dados do módulo Folha de Pagamento. Para 

que este novo usuário tenha acesso a este módulo, deve-se marcar a checkBox da coluna Acessar. 
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Em seguida serão exibidas todas as telas do sistema na grid Lista de Views do Sistema. De-

ve-se clicar no botão  para que possam ser definidos os privilégios que o usuário terá para as 

telas do sistema. 

Na grid Lista de Views com Permissões serão mostradas todas as telas que ele poderá ou não 

ter acesso e a opção de alterar essas permissões, marcando ou desmarcando para cada tela do siste-

ma as opções a seguir: 

 Menu: indica se esta tela será visível no menu para que o usuário possa acessá-la. 

 Acessar: indica se o usuário poderá acessar a tela correspondente. Mesmo que ela es-

teja visível no menu, não significa que poderá acessá-la. Para que isto ocorra, esta 

coluna deverá estar marcada. 

 Salvar: indica se o usuário poderá salvar um novo registro nesta tela. 

 Alterar: indica se o usuário poderá alterar um registro já existente. 

 Excluir: indica se o usuário poderá excluir um registro da tela. 

 

Figura 16 Cadastro de Acesso ao Sistema 

3.9.3 Grupo de Usuários 

Caso a gestão tenha vários usuários que irão acessar o sistema, para que não seja preciso de-

finir as permissões de acesso para cada um individualmente, pode ser criado um grupo de usuários e 

definir as permissões para este grupo. 
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3.9.3.1 Cadastro de Grupo de Usuários 

Tela simples de cadastro, utilizada caso queira utilizar o controle de acesso por grupo de u-

suários. Para criar um novo grupo basta informar um nome para este novo grupo (campo Descrição) 

e salvar. 

3.9.3.2 Permissões de Acesso do Grupo 

Tela idêntica ao Cadastro de Acessos do Usuário, exceto que aqui serão definidas as permis-

sões de acesso para o grupo, e não para um usuário específico. 

3.9.4 Cadastro de Desbloqueio de Senha 

Nesta tela é configurada a data limite que os usuários do sistema poderão acessá-lo. Para is-

to, basta procurar pelo usuário desejado (campo Código) – automaticamente o sistema preencherá 

os campos Login e Nome, e informar a data limite que este usuário poderá acessar o sistema (campo 

Dt. Validade Senha). 

Além disto, é possível definir o número de vezes o usuário poderá errar ao informar sua se-

nha de acesso antes que que o sistema bloqueie seu acesso. Caso ele tenha o acesso bloqueado, será 

necessário que outro usuário acesse esta tela, localize o usuário que teve o acesso bloqueado e in-

forme o valor zero para o campo Qtde. Tentativas Erradas. 

 

Figura 17 Cadastro de Desbloqueio de Senha 

3.9.5 Habilitar Usuário da Administração no Folha 

Este tela deverá ser utilizada quando algum usuário tiver sido cadastrado através do Módulo 

Administração e for necessário habilitá-lo para usar o sistema de Folha de Pagamento. 

Para isto basta localizá-lo através do campo Código e clicar em Salvar. 
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Figura 18 Habilitar Edição do Usuário do Sistema no Folha de Pagamento 
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4 Cadastros 

As telas mostradas a seguir são necessárias para “alimentar” o sistema com todas as infor-

mações a serem utilizadas para o cálculo da folha de pagamento, geração de relatórios, exportação 

de dados via arquivo digital (layouts), entre outros. 

4.1 Cadastro de Alíquotas 

Tela para cadastrar as alíquotas a serem utilizadas durante o cálculo da folha de pagamento, 

tais como INSS, alíquotas para o cálculo da previdência própria, salário família, entre outras. 

A tela de cadastro é dividida em duas partes principais: 

Na primeira informamos para qual ano e mês as alíquotas cadastradas terão validade, qual a 

finalidade das alíquotas cadastradas (campo Tipo), qual o valor do salário mínimo vigente no mês e, 

caso exista, a lei reguladora que determinou a faixa de valores das alíquotas salvas. 

Na segunda parte informamos para qual faixa de valores (campo Até a Faixa) será aplicada a 

alíquota salva no campo Alíquota e, caso exista, para qual faixa etária esta alíquota é aplicada. 

Por exemplo, para cadastrar as alíquotas para o cálculo do INSS no exercício de Setem-

bro/2012, devemos selecionar o ano 2012, o mês de Setembro, informar que o estamos cadastrando 

as alíquotas do INSS (campo Tipo igual a 01 – INSS), qual o valor do salário mínimo vigente neste 

mês e clicar em Salvar na parte inferior esquerda da tela. Feito isto, será habilitada os campos para 

informar as alíquotas de recolhimento conforme o salário de contribuição do funcionário. 

Como o exemplo se trata do cadastro de alíquotas para o exercício de Setembro/2012, temos 

a seguinte tabela de contribuição fornecida pelo Ministério da Previdência Social (MPS) em 

http://www.mps.gov.br: 

 

Salário de contribuição (R$) 
Alíquota para fins de 

recolhimento ao INSS (%) 

até 1.174,86 8,00 

de 1.174,87 até 1.958,10 9,00 

de 1.1958,11 até 3.916,20 11,00 

 

Para adicionarmos as alíquotas no sistema, devemos sempre informar no campo Faixa o li-

mite superior da faixa. Por exemplo, para a alíquota de 8% devemos informar o valor de 1.174,86 e 

clicar em Inserir Item. Para a alíquota de 9%, devemos informar o valor de 1.958,10, e assim por 

http://www.mps.gov.br/
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diante. A Figura 19 Cadastro de Alíquotas mostra a tela de cadastro após esta configuração ter sido 

feita. 

 

Figura 19 Cadastro de Alíquotas 

4.2 Cadastro de Alíquotas de Imposto de Renda 

Tela para cadastrar as alíquotas que serão utilizadas para o cálculo do imposto de renda reti-

do na fonte – IRRF. 

O funcionamento da tela é idêntico ao da tela de Cadastro de Alíquotas, onde devemos pri-

meiro inserir as informações gerais sobre as alíquotas para o cálculo do IRRF, tais como, para qual 

ano/mês as alíquotas serão aplicadas, qual o valor do desconto por dependente, o valor do desconto 

caso o funcionário tenha mais de 65 anos e seja inativo e clicar em Salvar no canto inferior esquer-

do. 

Após esta primeira etapa, basta inserir os valores das bases de cálculo, o valor da alíquota 

incidente sobre esta base, qual o valor da parcela a deduzir e clicar em Adicionar. A única diferença 

em relação ao cadastro de alíquotas é que, ao contrário das alíquotas do INSS, para o IRRF não e-

xiste limite de ganhos para a incidência da alíquota de 27,5%. Sendo assim, é recomendável que 

seja inserido o valor de 9.999.999,99 como faixa para esta alíquota. 

A figura abaixo mostra a tela de cadastro de alíquotas do imposto de renda configurada para 

o cálculo da folha de pagamento referente ao mês de Setembro/2012. 
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Figura 20 Cadastro de Alíquotas do Imposto de Renda 

4.3 Cadastro de Afastamentos. 

Tela para cadastrar todos os afastamentos que poderão ser lançados no histórico dos funcio-

nários. Nesta tela deve ser informada uma descrição para identificar o afastamento, informar se este 

afastamento ainda está sendo utilizado (campo Ativo), qual o tipo do afastamento e quais os códigos 

de afastamento e retorno deste afastamento para fins de prestação de contas (SEFIP). 

Nesta tela configuramos também as particularidades dos afastamentos, tais como se o afas-

tamento abate na averbação para biênio, triênio, férias, décimo terceiro, etc. 
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Figura 21 Cadastro de Afastamento 

4.4 Cadastro de Agências Bancárias 

Tela simples de cadastro, onde deve ser informado os dados sobre todas as agências bancá-

rias que serão utilizadas pelo sistema – nome, número e dígito da agência, bem como qual banco a 

agência pertence. 

 

Figura 22 Cadastro de Agência Bancária 
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4.5 Cadastro de Carga Horária 

 Tela de cadastro para informar as cargas horárias que serão utilizadas pelos funcionários 

quando vinculados a alguma gestão. Sua utilização consiste em preencher uma breve descrição so-

bre a carga horária a ser cadastrada, qual a carga horária mensal e semanal de seus ocupantes e in-

formar se ela está ativa ou não. 

 

Figura 23 Cadastro de Carga Horária 

4.6 Cadastro de Carreira 

Tela simples de cadastro, onde deverão ser salvas (caso exista) as carreiras utilizadas nos 

planos de cargos. Nesta tela, deverá ser informada uma descrição para identificar a qual carreira a 

ser salva, a qual gestão ela está vinculada, e as informações acerca dos dados legais que criou esta 

carreira. 

 

Figura 24 Cadastro de Carreira 
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4.7 Cadastro de Cargo 

Tela para cadastrar, e configurar, todos os cargos a serem utilizados no sistema. Esta tela de 

cadastro é dividida em cinco partes principais: 

4.7.1 Dados do Cargo 

Nesta aba são configuradas as informações gerais do cargo a ser criado no sistema, tais co-

mo o nome do cargo, qual o código CBO dele, carreira a qual ele está vinculado, a carga horária dos 

ocupantes deste cargo e se esta carga horária é mensal ou semanal (campo Tipo Carga), a quantida-

de de vagas disponíveis para este cargo, qual a quantidade já utilizada e a quantidade disponível 

(estes últimos são preenchidos automaticamente pelo sistema ao vincular o cargo a um funcionário), 

etc. 

4.7.2 Dados da Lei 

Nesta aba devem-se informar os dados sobre a lei de criação, lei de alteração ou da lei de ex-

tinção do cargo. 

4.7.3 Vínculos do Cargo 

Nesta aba podemos configurar para quais vínculos empregatícios o cargo cadastrado ficará 

restrito. 

4.7.4 Configuração 

Aba para configurações gerais dos cargos, ela é subdivida em 3 partes: 

 Férias: aqui configuramos quanto tempo os ocupantes do cargo deverão cumprir an-

tes de poderem gozarem suas férias, bem como quantos dias de férias ele terá direito 

e se os ocupantes do cargo poderão gozar suas férias antes de cumprirem o período 

aquisitivo por completo. 

 Exames periódicos: é definido o prazo de validade dos exames realizados pelos ocu-

pantes do cargo. 

 Função em comissão: neste campo é definido o valor do nível salarial dos funcioná-

rios que utilizam este cargo como função em comissão. 

4.7.5 Níveis Salariais do Cargo 

Nesta aba configuramos quais os níveis salariais estão vinculados ao cargo. 
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4.7.6 Limite do Cargo por Secretaria 

 Aba simples de cadastro, onde deve ser informado a quantidade deste cargo que será reser-

vada para cada secretaria da gestão. 

 

Figura 25 Cadastro de Cargo 

4.8 Cadastro de Convênio 

Tela simples de cadastro onde serão salvos todos os convênios firmados com a gestão, bem 

como as alíquotas de contribuição devida aos usuários do convênio. 
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Figura 26 Cadastro de Convênio 

4.9 Cadastro de Convênio Bancário 

Tela para salvar as informações básicas sobre os convênios bancários firmados entre as ges-

tões e os bancos. As informações aqui salvas serão utilizadas para a geração dos arquivos bancários 

de pagamento de salários. 

Nesta tela deve-se informar uma descrição para identificar o convênio, qual o número do 

convênio com o banco, o número do último arquivo bancário de pagamento enviado, qual a agencia 

onde o convenio foi firmado, o numero e dígito da conta que a gestão possui na agencia, etc. 

 

Figura 27 Cadastro de Convênio Bancário 
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4.10 Cadastro de Curso 

Cadastro simples, onde é possível armazenar informações sobre todos os cursos e/ou treina-

mentos onde houve participação de pessoas ligadas à unidade gestora. 

 

Figura 28 Cadastro de Curso/Treinamento 

4.11 Cadastro de Participação em Cursos/Treinamentos 

Tela de cadastro utilizada para controlar a inscrição das pessoas a um curso, além de poder 

ser lançado seu aproveitamento neste curso. Esta tela funciona da seguinte maneira: 

 primeiro devemos sempre selecionar o curso sobre o qual iremos lançar as informa-

ções – campo Curso. 

 caso esta tela está sendo utilizada para inscrever alguém neste curso, devemos sele-

cionar a Aba Participantes (Figura 29 Cadastro de Participação em Curso/Programa de 

Treinamento) e localizar a pessoa desejada, através do campo Participante, e clicar 

no botão Inscrever no Curso localizado na parte inferior esquerda da tela. 

 se desejamos apenas informar qual o aproveitamento obtido pelos participantes deste 

curso devemos selecionar a Aba Aproveitamento (Figura 30 Cadastro de Participação 

em Curso/Programa de Treinamento - Aproveitamento) - será exibida na grid desta aba 

uma relação de todos os participantes neste curso. Em seguida, basta clicar na linha 

com o nome do participante desejado e lançar as informações referentes à sua fre-
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quência, seu aproveitamento no curso e alguma observação se julgar necessário. Pre-

enchida estas informações, basta pressionar o botão Salvar Aproveitamento. É im-

portante observar também que, ao pressionar o botão  localizado na ultima coluna 

da grid, é possível anexar documentos ao histórico do participante. 

 

Figura 29 Cadastro de Participação em Curso/Programa de Treinamento 
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Figura 30 Cadastro de Participação em Curso/Programa de Treinamento - Aproveitamento 

4.12 Dotação Orçamentária 

4.12.1 Dotação 

Cadastro utilizado para gravar todas as dotações orçamentárias a serem utilizadas para agru-

par os contratos para que eles possam ser pagos a partir de determinada ficha orçamentária. 

O cadastro de uma dotação consiste em informar, na aba Dados da Dotação, o exercício du-

rante o qual ela será utilizada (campo Exercício), se ela está ativa ou não, uma descrição que a iden-

tifique para futuras pesquisas, qual a fonte dos recursos (campo Recurso Vinculado) e qual gestão 

utilizará tal dotação. 



42 
 

 

Figura 31 Cadastro de Dotação - Aba Dados da Dotação 

A aba Vínculos da Dotação será utilizada caso deseja-se restringir a dotação a somente con-

tratos de determinados vínculos. Para realizar esta restrição basta informar os vínculos no campo 

Vínculo e clicar no botão Salvar ao lado deste campo. 

 

Figura 32 Cadastro de Dotação - Aba Vínculos da Dotação 

4.12.2 Grupo de Evento Contábil 

Nesta tela deve-se configurar como os eventos serão agrupados para fins contábeis. 

Para configurar um novo grupo de evento contábil os seguintes campos devem ser informados: 

 Gestão: utilizado para restringir o uso deste grupo à determinada gestão. 

 Nome: descrição do novo grupo a ser criado. 

 Tipo de Evento: campo utilizado para classificar o tipo dos eventos a serem vinculados a es-

te grupo. 
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 Cód. Retenção: este campo deve ser informado sempre que a opção selecionada em Tipo 

de Evento for 2 – Descontos. Nestes casos, este campo indicará o código dos valores retidos 

em Grupo Principal – esta informação será utilizada pelo módulo Orçamento. 

 Grupo Principal: quando o valor deste grupo, obtido a partir de seus eventos, necessitar ser 

retido em outro grupo contábil, a informação sobre qual deverá ser este grupo é salva nes-

te campo. 

 Grupo Secundário: caso o grupo principal não possuir saldo suficiente para que seja feita a 

retenção do valor deste grupo, o sistema tentará reter este valor no grupo informado neste 

campo. 

Após o preenchimento destes campos, é necessário informar para quais vínculos empregatícios es-

te grupo será restrito e quais os eventos deste grupo. Para configurar os vínculos basta informá-los no 

campo Vinculo e clicar em Salvar ao lado deste campo. Por fim, basta indicar quais eventos deverão ser 

aplicados aos vínculos deste grupo. 

Atenção, ao configurar os vínculos e os eventos para este grupo, o sistema não permitirá que outro 

grupo seja configurado contendo um vínculo e um evento informados neste grupo. Caso isto ocorra, será 

gerada uma inconsistência e a folha não poderá ser bloqueada. 
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Figura 33 Cadastro de Grupo de Evento Contábil 

4.12.3 Itens da Dotação 

Após o cadastro de todas as dotações orçamentárias e dos grupos de eventos contábeis, é ne-

cessário agora configurar os itens destas dotações. O correto preenchimento das informações desta 

tela indicará para quais fichas orçamentárias serão deduzidas os valores por cada grupo de evento 

contábil. 

A primeira etapa para configurar um novo item é informar qual a dotação orçamentária estes 

itens estarão vinculados (campo Dotação). Em seguida, os seguintes campos da tela ficarão habili-

tados para preenchimento. 

 Grupo de Evento: informar qual o grupo de eventos será vinculado a esta dotação. 

 Ficha: o número da ficha orçamentária reservada para o pagamento deste compro-

misso. 

 Sub-Natureza: qual a sub-natureza da ficha orçamentária – configurada no módulo 

Orçamento. 

 Fornecedor: o responsável pelo pagamento da ficha orçamentária. 
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 Nrº Pré Empenho: este campo deve ser informado caso a gestão faça o empenho an-

tecipado de toda sua folha de pagamento. Nestes casos, indicar aqui o número deste 

pré empenho. 

 Recurso Financeiro: informar qual a fonte dos recursos utilizados para o pagamento 

da folha. Os registros informados neste campo são cadastrados no módulo Orçamen-

to. 

 

Figura 34 Cadastro de Itens da Dotação Orçamentária 

4.13 Cadastro de Feriado 

Cadastro simples, onde deverão ser salvos os feriados que devam ser lembrados durante de-

terminado ano. Para gravar um feriado, basta selecionar o dia – seja pelos campos Data e Ano ou 

pelo calendário, selecionar qual o tipo do feriado (campo Tipo) e informar qual o feriado a ser salvo 

(campo Descrição). 
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Figura 35 Cadastro de Feriado 

4.14 Cadastro de Grupo de Conferencia 

Tela simples de cadastro onde serão salvos os grupos de conferencia utilizados pelo sistema. 

Uma vez cadastrados os grupos de conferencia e vinculados a um contrato, esse grupo poderá ser 

utilizado para filtrar este contrato para os mais diversos propósitos – execução do calculo, impres-

são de relatórios, etc. 
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Figura 36 Cadastro de Grupo de Conferência 

4.15 Cadastro de Horário de Trabalho 

Esta tela é usada para configurar os horários de trabalho conforme as jornadas existentes na 

gestão. Na Figura 37 Cadastro de Horário de Trabalho é exibido como os dados devem ser fornecidos 

para registrar, por exemplo, a jornada de trabalho dos funcionários que cumprem carga horaria de 

20 horas semanais no período vespertino. 

 

Figura 37 Cadastro de Horário de Trabalho 

Caso seja necessário informar uma jornada diária de 8 horas, com intervalo para o almoço 

de 2 horas, deve-se, por exemplo, salvar um registro para segunda-feira (campo Dia da Semana) 
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com entrada às 08:00 e saída às 12:00 e outro registro para segunda-feira, mas com entrada às 14:00 

e saída às 18:00. 

4.16 Cadastro de Identificação da Gestão 

Tela onde serão salvas as informações referentes às gestões utilizadas no sistema. A tela é 

dividida em oito partes (abas): 

4.16.1 Informações Gerais 

Aqui deverão ser lançados os dados gerais da gestão, tais como CNPJ, sua natureza jurídica 

da gestão, seu tipo, endereço, telefones para contato, entre outros. É importante observar que é nesta 

aba que deve ser informado o valor da alíquota FAP utilizada na gestão para calcular a parte devida 

pela EMPRESA para a prestação de contas junto a CAIXA ECONOMICA FEDERAL – SEFIP. 

4.16.2 Abas Dados do Gestor, Contador, Controle Interno e Responsável Jurídico 

Como o nome sugere, devem-se informar os dados das respectivas personalidades dentro da 

gestão, tais como seu nome, documentação, endereço, entre outros. 

 

Figura 38 Cadastro de Identificação da Gestão 
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4.17 Cadastro de Leis 

Tela simples de cadastro, onde deverá ser salva toda a lei que será utilizada no sistema para 

dar validade a alguma ação. A tela consiste no preenchimento de informações básicas sobre a lei, 

como seu número, descrição sobre o que se trata a lei, o ano e data da lei, sua data de publicação, 

entre outros. 

 

Figura 39 Cadastro de Lei 

4.18 Cadastro de Lotação 

Tela para gravar as possíveis lotações que serão utilizadas para alocar os funcionários da 

gestão. A configuração da tela é bastante simples, bastando informar uma descrição para identificar 

a lotação, selecionar qual o setor de referência da lotação (os campos Unidade e Gestão serão pre-

enchidos automaticamente ao preencher este campo), indicar qual o responsável pela lotação e in-

formar se a lotação está ativa ou não. 
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Figura 40 Cadastro de Lotação 

4.19 Cadastro de Motivos de Admissão e Demissão 

Nesta tela deve-se cadastrar como se deu a admissão e/ou demissão dos funcionários junto à 

gestão. Seu uso segue os seguintes passos: 

 selecionar se o cadastro a ser feito trata de uma admissão ou demissão – campo Tipo; 

 informar uma descrição básica, que servirá para localizarmos este registro em buscas 

futuras; 

 caso o tipo de registro for Admissão, o campo Tipo de Motivo deverá permanecer em 

branco. Caso contrário, deve-se selecionar o tipo que mais se enquadra com o propó-

sito do registro a ser salvo; 

 finalmente, selecionar nas comboBox Código Rais e Código Sefip os registros cor-

respondentes ao registro salvo. A correta seleção destes campos influenciará na gera-

ção dos arquivos de prestação de contas para a Rais e para a Sefip. 
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Figura 41 Cadastro de Motivos de Admissão e Demissão 

4.20 Cadastro de Previdência 

Nesta tela devemos cadastrar as informações básicas de todas as previdências que serão uti-

lizadas pelos funcionários. Devemos informamos uma breve descrição da previdência – para fácil 

identificação da mesma futuramente, indicar qual o tipo desta previdência (Própria, Federal, Muni-

cipal, etc.), qual a porcentagem que será aplicada à gestão, para o calculo de sua contribuição devi-

da sobre os vencimentos dos funcionários (campo Part. Emp. Previdência), qual a porcentagem 

aplicada para o calculo do déficit atuarial, qual a porcentagem aplicada sobre o calculo de planos de 

saúde e, caso seja necessário, a lei de instauração da previdência e qual o fornecedor. 

 

Figura 42 Cadastro de Previdência 
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4.21 Cadastro de Provimento ao Cargo 

Tela simples de cadastro onde informamos a descrição sobre como se deu a forma de provi-

mento ao cargo pelo funcionário e selecionamos qual o tipo deste provimento – concurso público, 

cargo em comissão, tempo determinado, etc. 

 

Figura 43 Cadastro de Provimento ao Cargo 

4.22 Cadastro de Salario 

Nesta tela devemos configurar os eventos que serão utilizados pela gestão para o cálculo dos 

vencimentos de seus funcionários. Seu funcionamento acontece da seguinte maneira: 

 preencher o campo Descrição para identificar o tipo de salario a ser salvo; 

 em seguida deve ser informada, obrigatoriamente, a verba que será utilizada para o 

calculo do salario e, opcionalmente, as verbas que serão utilizadas para a gratificação 

de anuênio, biênio, triênio e quinquênio e, por fim, informamos para qual gestão esta 

configuração deverá ser utilizada. 
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Figura 44 Cadastro de Salário 

4.23 Cadastro de Sindicato 

Tela simples de cadastro, onde devemos apenas informar o Nome e o CGC dos sindicatos 

que poderão ser vinculados aos funcionários. 

 

Figura 45 Cadastro de Sindicato 

4.24 Cadastro de Tabela Salarial 

Tela para informarmos todos os níveis salariais que serão utilizados pelos funcionários. Para 

configurarmos uma tabela salarial, devemos utilizar esta tela da seguinte maneira: 

 preencher a Descrição da tabela salarial a ser salva – sugerimos que este nome seja o 

mesmo do cargo ao qual esta tabela será vinculada (Cadastro de Cargo). 
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 informar o tempo necessário para que haja a progressão de nível salarial dentro desta 

tabela, o tempo para que haja progressão de linha salarial, o tempo de carência para 

que esta progressão ocorra e, finalmente, indicar esta tabela está ativa ou não dentro 

da gestão (campo Gestão). Feito isto, clicamos no botão Salvar (canto inferior es-

querdo da tela). 

 configurar as Linhas Salariais desta tabela, informando uma Descrição e clicando 

em Salvar ao lado da descrição da Linha; 

 finalmente, configurar os Níveis Salariais. Para isto, devemos clicar na linha da grid 

correspondente à Linha que iremos configurar estes níveis, informar a Descrição e o 

Valor recebido pelos ocupantes deste nível e clicar em Salvar. 

 

Figura 46 Cadastro de Tabela Salarial 

4.25 Vale Transporte 

 Neste conjunto de tela são configuradas os parâmetros para a correta utilização de controle 

de vales transporte pelo sistema. 
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4.25.1 Empresa de Vale Transporte 

 Aqui deve-se cadastrar todas as empresas do transporte coletivo que operam no município, 

informando o nome da empresa, seu CNPJ e seu endereço. 

 

Figura 47 Cadastro de Empresa de Vale Transporte 

4.25.2 Linhas do Transporte Coletivo 

 Tela utilizada para cadastrar as linhas percorridas pelas empresas do transporte coletivo, 

informando o código da linha, uma breve descrição para identificação em telas de pesquisa e o valor 

de sua passagem. 

 

Figura 48 Cadastro de Linha do Transporte Coletivo 

4.25.3 Usuários do Transporte Coletivo 

 Tela utilizada para cadastrar todos os funcionários que utilizam transporte coletivo. Para cadastrar 

um novo usuário, deve-se informar o contrato deste funcionário (campo Usuário), qual a gestão ele está 

vinculado (campo Instituição), qual a empresa do transporte coletivo ele utiliza (campo Transportadora), 

qual a linha percorrida (campo Linha), quantas viagens este usuário realiza por dia de trabalho, qual o nú-

mero de seu cartão de viagens, o saldo disponível no cartão e o valor da recarga. 
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Figura 49 Cadastro de Usuário do Transporte Coletivo 

4.26 Cadastro de Vinculo Empregatício 

Tela para gravarmos todas as formas de vinculo empregatício que haverá entre os funcioná-

rios e a gestão. Ao salvar um novo registro, devemos informar uma descrição sobre este novo vin-

culo, selecionar na comboBox Tipo de Vinculo o tipo que reflete este registro (se será um vinculo 

para os funcionários efetivos, comissionados, pensionistas, etc.), informar os códigos RAIS e Sefip 

correspondente ao vinculo a ser criado – o correto preenchimento destas duas informações influen-

ciara na correta geração dos arquivos para a Rais e Sefip, e, por fim, informamos se este vínculo 

está ativo ou não. 

 

Figura 50 Cadastro de Vínculo Empregatício 
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4.27 Cadastro de Pessoa 

Tela para armazenar as informações de todas as pessoas, funcionários ou não, que de algum 

modo necessitem que seus dados permaneçam armazenados pelo sistema. Note que nesta tela temos 

algumas informações que estarão sempre visível, independente de qual aba você estiver “navegan-

do”, que são o código que identifica a pessoa no sistema, o nome desta pessoa e seu número de CPF 

e PIS. Note também que ao lado destes últimos campos temos o botão , que serve para verifi-

carmos, a cada novo registro, se a informação fornecida para o CPF ou PIS já existe cadastrado 

para outra pessoa. A parte inferior desta tela é dividida em sete partes: 

4.27.1 Aba Dados Pessoais 

Nesta aba, gravamos as informações gerias sobre a pessoa, tais como data de nascimento, 

grau de instrução, estado civil, nome dos pais, endereço, etc. Temos também a opção de gravarmos 

uma imagem que identifica a pessoa a ser gravada, seja por meio de uma webcam instalada no 

computador, clicando no ícone  ou pesquisando por uma imagem previamente salva no com-

putador, clicando em . A qualquer momento podemos também remover a imagem salva, bas-

tando clicar em . 

 

Figura 51 Cadastro de Pessoa - Aba Dados Pessoais 
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4.27.2 Aba Documentação e Documentação Digitalizada 

Nestas abas informamos todos os dados referentes aos documentos da pessoa a ser cadastra-

da e, caso necessário, podemos salvar uma copia digitalizada do mesmo (Aba Documentação Digi-

talizada). O processo de gravação dos documentos digitalizados é bastante simples: primeiro sele-

cionamos qual o documento desejamos salvar, campo Tipo de Documento, inserimos alguma obser-

vação (não obrigatório) e clicamos no botão Inserir para procurar o arquivo contendo o documento 

digitalizado. É importante lembrar que, para que este processo possa ser concluído, devemos ter 

configurado no Painel de Controle o local onde estes documentos deverão ser salvos. 

 

Figura 52 Cadastro de Pessoa - Aba Documentação Digitalizada 

4.27.3 Aba Dependentes 

Aba onde informamos todos os dependentes da pessoa cadastrada. 

Para um novo registro de dependente devemos simplesmente preencher suas informações 

básicas, tais como seu nome, sexo, data de nascimento, grau de parentesco, se ele é dependente fi-

nanceiramente da pessoa, etc. É importante observar que, ao preenchermos a data de nascimento do 

dependente, o sistema preenche automaticamente as datas limites para o calculo do beneficio do 

salario família e a data limite para abatimento no calculo de seu imposto de renda - desde o tempo 

de duração destes beneficio tenham sido configurados no Painel de Controle. 
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Figura 53 Cadastro de Pessoa - Aba Dependentes 

4.27.4 Aba Histórico de Contratos, Cursos e Treinamentos e Campos Dinâmicos 

Nas abas Histórico de Contratos e Cursos e Treinamento será exibida, através de uma grid, 

uma relação de todos os contratos que a pessoa já teve com a gestão e todos os cursos e treinamen-

tos dos quais ele participou. A aba Campos Dinâmicos serve para agrupar todos os campos que os 

usuários do sistema julgaram necessários mas que não constam em nenhuma das abas anteriores 

citadas. Vale lembrar que para esses campos apareçam nesta aba é necessário que eles tenham sido 

criados no Cadastro de Campos Dinâmicos. 

4.28 Cadastro de Contrato. 

Uma das principais telas do sistema de folha de pagamento, o cadastro de contrato é respon-

sável por gravar as informações de todos os vínculos empregatícios existentes na(s) gestão(ões). A 

organização desta tela é bastante parecida com a tela de Cadastro de Pessoa, sendo divida em cinco 

abas principais, e essas abas sendo dividas em novas abas. 

4.28.1 Aba Dados Cadastrais 

Aqui devemos gravar as informações gerais que envolvem a contratação do funcionário, e é 

subdividida nas seguintes abas: 
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4.28.1.1 Aba Admissão 

Aba para informarmos os dados gerais sobre a admissão dos funcionários, tais como, qual a 

pessoa está sendo contratada (campo Funcionário), qual sua data de admissão, sua jornada de traba-

lho, o vínculo empregatício deste funcionário, entre outros. Algumas configurações a serem defini-

das nesta aba são: 

 campo Permitir Cargo com Vinculo Diferente: selecionando a opção SIM, o usuário 

estará autorizando este funcionário a ocupar qualquer cargo, independente de quais 

vínculos tenham sido definidos para o cargo (Cadastro de Cargos). 

 Campos Anuênio, Biênio, Triênio e Quinquênio: as datas informadas nestes campos 

serão utilizadas para o cálculo da quantidade dos respectivos benefícios que o fun-

cionário tem direito. É importante lembrar que, uma vez que estes campos tenham 

sido preenchidos, serão eles que vão ser utilizados para o cálculo dos respectivos be-

nefícios, e não mais sua data de admissão. 

 Campo SEFIP – Código Múltiplo Vínculos: o preenchimento deste campo deve ocor-

rer sempre que um funcionário tiver mais de vinculo com a gestão, e cada um destes 

vínculos tiver gerado financeiro para o funcionário na mesma competência. O corre-

to preenchimento deste campo evitara futuros erros na geração do arquivo da SEFIP. 

 Campos Concurso, Data Concurso e Classificação: o preenchimento destes campos 

deverá ser feito sempre que a forma de provimento ao cargo for Concursado (defini-

do em Cadastro de Provimento ao Cargo). 
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Figura 54 Cadastro de Contrato - Aba Admissão 

4.28.1.2 Aba Rescisão 

Todas as rescisões de contrato ocorridas devem ter seus dados informados nesta aba. Algu-

mas observações importantes sobre o preenchimento destas informações são: 

 Ao informar a data de desligamento, o sistema somente realizará o cálculo para este 

funcionário até a competência (mês) indicado nesta data. 

 A data de acerto nunca poderá ser inferior à data de desligamento, mas o contrário 

poderá ocorrer. 

 Todos os cálculos pertinentes à rescisão do funcionário serão baseados em sua data 

de desligamento, mesmo que seu acerto ocorra meses depois. 

4.28.1.3 Aba Financeiro 

Nesta aba deve ser informada toda a documentação sobre a contratação do funcionário, seja 

ela por meio de um decreto, lei, portaria, etc. O preenchimento destas informações é importante 

para o correto envio dos arquivos para prestação de contas junto aos Tribunais de Contas. Algumas 

outras informações importantes desta aba são: 

 Tipo de recebimento: define qual a forma de recebimento do salario pelo funcioná-

rio; 
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 Campo Situação: neste campo definimos se existe ou não alguma restrição quanto ao 

recebimento do salario pelo funcionário. Selecionando a opção NAO da comboBox 

significa que não ha nada de errado com o pagamento do salario e, caso selecionado 

a opção BLOQUEADO, este funcionário não será incluído nos arquivos bancários 

para pagamento de salários. 

 Campo Tipo de Salario: campo de pesquisa para localizar as informações sobre quais 

os eventos que servirão de base para o calculo de seus vencimentos, biênio, triênio, 

etc. Os registros desta pesquisa são os mesmos cadastrados em Cadastro de Salario; 

 Campos Banco, Agência, Tp. Op. e Conta: utilizados para armazenar os dados ban-

cários do funcionário, utilizados posteriormente durante a geração dos arquivos ban-

cários de pagamento de salários; 

 Campos Base Rescisão e Base 13: utilizados quando se deseja utilizar um valor pa-

drão para o cálculo de sua rescisão ou para o calculo de seu 13 salario; 

 Campos Insalubridade Porc.(%) e Periculosidade Porc.(%): checkBox utilizados 

para indicar se o funcionário exerce atividade onde ele deverá receber um adicional 

(%) de periculosidade ou insalubridade; 

 Campos Data FGTS, Código Saque, Agência FGTS e Conta FGTS: utilizados para 

indicar sobre o beneficio do FGTS a que o funcionário tem direito; 

 Campo Grupo de Conferência: utilizado caso deseja-se incluir o funcionário em al-

gum grupo de conferencia. Utilizado somente para filtragem futura dos registros; 
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Figura 55 Cadastro de Contrato - Aba Financeiro 

4.28.1.4 Abas Cargos, Faixa Salarial, Lotação, Dotação e Localização 

Abas simples de cadastro, onde deverão ser informadas todas as alterações de cargos, nível 

salarial, lotação, dotação e localização que o funcionário tiver durante a vigência de seu contrato. 

O uso destas abas consiste em pesquisar o cargo, nível salarial, lotação, dotação ou localiza-

ção que se deseja vincular ao funcionário e selecionar a data indicando a partir de quando ele ocupa 

o que lhe foi atribuído. Cada uma destas abas contém também uma grid onde é possível visualizar 

todo seu histórico. 
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Figura 56 Cadastro de Contrato - Aba Cargos 

4.28.2 Aba Lançamentos 

4.28.2.1 Aba Eventos Fixos 

O propósito desta aba é atribuir ao funcionário eventos (verbas) que deverão sempre ser lan-

çadas em seu financeiro a cada abertura de folha. Para fazer isto, basta pesquisar pelo evento dese-

jado, indicar qual o tipo de operação, o prazo inicial e final, a quantidade deste evento e o valor des-

te evento no financeiro do funcionário. 
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Figura 57 Cadastro de Contrato - Aba Eventos Fixos 

4.28.2.2 Aba Afastamentos 

Aqui devemos lançar todas as ocorrências que geraram ausência do funcionário, impedindo-

o de cumprir sua jornada de trabalho devida. Lançar esta informação no sistema é bastante simples, 

bastando preencher as seguintes informações: 

 Afastamento: neste campo devemos simplesmente pesquisar pelo afastamento que 

ocasionou a ausência do funcionário; 

 Data início: data a partir da qual o funcionário se ausentou de seu trabalho; 

 Campos Dias Afas. e Data Término: ao informar a data de inicio de seu afastamento 

podemos agir de duas formas: informar a quantidade de dias que o funcionário ficou 

ausente – nesta situação o sistema lança automaticamente a data termino, ou sim-

plesmente informar até quando o funcionário ficou ausente; 

 Data Retorno: a data que o funcionário deverá retornar ao trabalho após o término do 

afastamento (esta data deverá sempre ser posterior à data término); 

 Ônus: indica se o afastamento irá ou não gerar ônus para a gestão; 
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 Numero CAT: caso o afastamento seja motivado por um acidente de trabalho, neste 

campo podemos informar o número da comunicação de acidentes de trabalho. 

 Campos Médico, CRM, Data Consulta, CID Med.: são informações a serem preen-

chidas caso o afastamento foi motivado por ida ao medico; 

 Campos Decreto, Processo, Data Processo: campos a serem preenchidos caso o a-

fastamento for motivado por algum decreto/processo; 

 Campos CID Perito e Laudo Pericial: campos a serem informados caso o afastamen-

to necessite de um laudo pericial que o justifique; 

 

Figura 58 Cadastro de Contrato - Aba Afastamentos 

4.28.2.3 Aba Férias 

Nesta aba é possível controlar as ferias do funcionário, como seus períodos aquisitivos e as 

ferias que ele já tem direito a gozar ou já gozou. 

Esta aba funciona em duas etapas: primeiro selecionamos para qual exercício deseja-se lan-

çar as ferias a serem gozadas, e em seguida informamos o período de gozo. 

Para informar os dias de gozo das férias pelo funcionário deve se preenchida as seguintes in-

formações: 
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 Processo: campo para informar, caso necessário, o número do processo que autori-

zou as ferias do funcionário; 

 Inicio Ferias: aqui informamos a data que iniciará as ferias do funcionário; 

 Campos Dias de Gozo e Fim Férias: após informar a data de início das férias é pos-

sível informar somente os dias que o funcionário permanecerá de férias (neste caso o 

sistema preencherá automaticamente o campo Fim Férias), ou basta preencher direto 

a data de término das mesmas; 

  Campos Ano e Mês: o preenchimento destes campos indica em qual folha (ano e 

mês) será pago a gratificação de férias ao funcionário. O sistema não irá realizar ne-

nhum cálculo referente aos benefícios de férias que o funcionário tiver direito en-

quanto esses campos não tiverem sido informados; 

 Campo Abono: utilizado para informar se os períodos de férias lançados nos campos 

Iniciam Ferias e Fim Ferias estão sendo abonados ou não; 

 

Figura 59 Cadastro de Contrato - Aba Férias 
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4.28.2.4 Aba Licença Prêmio 

Seu funcionamento é idêntico à Aba Ferias, onde temos uma grid com os períodos aquisiti-

vos das licenças prêmios do funcionário e, ao clicar em algum registro desta grid podemos lançar os 

dias de gozo da licença; 

4.28.2.5 Aba Banco de Horas 

Aba utilizada para lançar as informações referentes ao banco de horas do funcionário. Seu 

funcionamento ocorre a partir do preenchimento das seguintes informações: 

 Quantidade: aqui informamos a quantidade de horas a ser lançada no banco de horas 

do funcionário; 

 Tipo de Lançamento: nesta comboBox temos três opções para o lançamento das ho-

ras no banco: 

o Hora realizada – Crédito: significa que a quantidade informada será lançada 

como crédito no banco do funcionário, somando ao que ele já possui; 

o Hora Paga – Debito: significa que as horas lançadas no campo Quantidade 

foram descontadas do banco de horas do funcionário, e que esta quantidade 

será paga, isto é, será lançado um evento de provento no financeiro do fun-

cionário referente às horas pagas; 

o Hora Compensada – Debito: por fim, selecionando esta opção significa que 

as horas informadas em Quantidade serão descontadas do banco de horas do 

funcionário, e que a quantidade informada será utilizada pelo funcionário pa-

ra folga do trabalho. 

 Campos Ano e Mês: indica em qual ano/mês as horas informadas em Quantidade te-

rão efeito; 
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Figura 60 Cadastro de Contrato - Aba Banco de Horas 

4.28.2.6 Aba Averbação 

Em algumas situações deseja-se aproveitar o tempo de trabalho que o funcionário teve em 

outro órgão para somar ao tempo que ele tem neste novo contrato. Nesta aba é possível salvar estas 

informações, conforme explicação a seguir: 

 Campos Data: a data de quando a averbação foi lançada no sistema; 

 Campos Nr. Documento e Processo: caso a averbação tenha sido originada a partir 

de um documento ou um processo que o autoriza, podemos gravar nestes campos es-

tas informações; 

 Campos Período Inicial, Período Final e Dias Anulados: caso a averbação a ser lan-

çada seja referente ao um período de tempo que o funcionário cumpriu em outro ór-

gão, devemos informa-lo nestes campos. Além disso, podemos descontar deste perí-

odo os dias que não deverão ser levados em consideração para o calculo da averba-

ção; 

 Campo Tempo da Averbação: caso o período a ser averbado possa ser informado no 

formado X anos, Y meses e Z dias, podemos salvá-lo neste campo. É importante ob-
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servar que o lançamento da averbação de somente pode ocorrer de uma forma, ou in-

formando o período inicial e final ou informando o período exato. O que define a 

forma de lançamento é a configuração definida no Painel de Controle; 

 Tipo de Averbação: determina de a averbação irá incidir no tempo de serviço do fun-

cionário ou como um incentivo funcional; 

 Tipo Serviço: indica se o tempo a ser averbado foi cumprido em Serviço Público, 

Privado ou em Empresa Mista; 

 Ato Concessão: campo para informar o ato que concedeu a averbação ao funcionário; 

 

Figura 61Cadastro de Contrato - Aba Averbação 

4.28.2.7 Aba Diárias 

Aqui deverão ser lançadas todas as informações referentes a diárias que devem ser pagas ao 

funcionário. Seu funcionamento é bastante simples, bastando informar qual o ano, mês e tipo de 

folha onde o valor da diária deverá ser lançado, além de sua quantidade e o valor a ser pago. 
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Figura 62 Cadastro de Contrato - Aba Diárias 

4.28.3 Aba Histórico Profissional 

Nestas abas serão gravadas todas as informações profissionais do funcionário durante a vi-

gência de seu contrato, tais como, as avaliações feitas por ele, os processos administrativos que ele 

vier e ter e um histórico de todos os cursos de aperfeiçoamento que ele fizer. 

4.28.3.1 Aba Avaliações 

Aqui devem ser salvos todas as informações acerca das avaliações periódicas que o funcio-

nário realizar. O lançamento destas informações no sistema é bastante simples, bastando informar a 

data da avaliação (campo Data), qual o tipo da avaliação (comboBox Tipo da Avaliação), o qual o 

status da avaliação, o conceito utilizado para a avaliação, a nota recebida e alguma observação per-

tinente. 
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Figura 63 Cadastro de Contrato - Aba Avaliações 

4.28.3.2 Aba Processos Administrativos/Judiciai 

Caso o funcionário sofra algum processo administrativo/judicial, as informações acerca des-

te processo deverão ser lançadas nesta aba. 

Deve-se informar o número do processo (campo N° Processo), a data de instauração deste 

processo (Data Processo), a situação atual do processo (Situação Processo), a conclusão do proces-

so (caso o processo já tenha sido julgado). Se o processo resultar em alguma penalidade ao funcio-

nário, deverão ser preenchidos os campos Penalidade Aplicada, a data de aplicação desta pena, a 

data limite para que a penalidade prescreva e o período de aplicação da pena. 
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Figura 64 Cadastro de Contrato - Aba Processos Administrativos/Judiciais 

4.28.3.3 Aba Qualificação Profissional 

Nesta serão exibidas as informações sobre todos os cursos e treinamentos que o funcionário 

realizar (Cadastro e Participação em Curso/Treinamento), bem como seu desempenho durante sua 

participação (grid Cursos e Treinamentos). 

Além disto, nesta aba também é possível salvar qualquer informações sobre cursos de espe-

cialização que ele realizar antes de seu vínculo com a gestão (campo Experiências Anteriores), ou 

ainda salvar informações sobre sua formação (campo Formação). 
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Figura 65Cadastro de Contrato - Aba Qualificação Profissional 

4.28.4 Aba Aposentados/Pensionistas 

Conjunto de abas para preencher as informações referentes às concessões de aposentadorias, 

pensões ou pensões alimentícias, tais como, números de decreto que concedeu tais benefícios, os 

valores a serem pagos, etc. 

4.28.4.1 Aba Aposentados/Pensionistas 

Nesta aba do contrato devem ser salvas as informações sobre um Aposentado/Pensionista, 

ou sobre alguém que possui vinculo com a gestão apenas para o recebimento de pensão alimentícia. 

Caso o contrato a ser salvo seja de um aposentado/pensionista deve-se preencher os seguintes cam-

pos: 

 Data do Requerimento: a data de quando foi requerido o recebimento do beneficio da 

pensão/aposentadoria; 

 Data de Pensão/Aposentadoria: data de quando o beneficiário passou a efetivamente 

receber o beneficio, seja pensão ou a aposentadoria; 

 Data Fim do Beneficio: caso o benefício seja temporário, informar aqui a data limite 

para seu recebimento; 
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 Nr° Processo: o numero do processo que concebeu o beneficio ao funcionário; 

 Tipo do Beneficio: campo para selecionar se o beneficio a ser recebido será temporá-

rio ou vitalício; 

 Porcen. Sobre Salario Base: caso o beneficio a ser recebido seja uma parcela sobre o 

vencimento que ele possuía, esta parcela deve ser informada nesse campo; 

 Data do Processo: data de publicação do processo que deferiu a solicitação do bene-

ficio; 

 Veiculo de Publicação: informar qual o veiculo de informação (jornal, revista, etc.) 

que publicou o processo deferindo o pedido de recebimento do beneficio; 

 Tipo de Aposentadoria: caso esteja sendo salvo o contrato de um funcionário aposen-

tado, deve-se selecionar na comboBox qual o tipo da aposentadoria do servidor; 

 Grau de Parentesco: caso o contrato a ser salvo seja de um pensionista, deve-se in-

formar qual o grau de parentesco do beneficiário da pensão com o funcionário gera-

dor da pensão; 

 Nome do Arquivo: caso tenha algum arquivo digital com as informações da aposen-

tadoria/pensão, pode-se informar aqui o nome deste arquivo; 

 Espécie: comboBox para selecionar se o valor do recebimento será proporcional ou 

integral ao valor dos vencimentos do funcionário gerador do beneficio; 

 Fator da Atualização: neste campo é possível informar o fator de atualização para a 

correção do valor a ser recebido; 

 Data do Fator: data de quando deverá ser aplicada o fator de correção sobre o bene-

ficio recebido; 

 Lei de Pensão ou Aposentadoria por Invalidez: caso a aposentadoria seja por invali-

dez, informar aqui a lei que autorizou o recebimento do beneficio; 

 CID Invalidez: informar neste campo o código CID (classificação internacional de 

doença) da moléstia que originou a aposentadoria por invalidez do funcionário; 

 Data Invalidez: data da ocorrência do acidente que ocasionou a solicitação do bene-

ficio da aposentadoria por invalidez; 

A seguir estão alguns campos que devem ser preenchidos para o correto cálculo do valor do 

benefício a ser pago a quem recebe pensão alimentícia ou pensão. 

 Matr. Titular (Responsável): este campo deve ser preenchido sempre que o contrato 

a ser salvo referenciar um beneficiário de pensão alimentícia ou pensionista. Basta 

pesquisar pelo contrato do titular que originou o beneficio e informa-lo neste campo; 
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 Tipo do Pagamento: comboBox para selecionar a opção que indica como deve ser 

calculado o benefício a ser recebido; 

 Porcentagem/Quantidade: nesta campo deve ser informado qual o porcentagem so-

bre o valor calculado deve ser recebido pelo beneficiário. Por exemplo, se for defini-

do que determinado beneficiário de pensão alimentícia receberá um valor correspon-

dente 15% sobre o nível salarial do pagador da pensão (campo Tipo do Pagamento 

igual a 1 - Porcentagem Sobre Nível Salarial), é neste campo onde deve ser informa-

do a valor desta porcentagem. 

 Valor Pensão: caso o valor a ser recebido seja fixo, deve-se informar neste campo 

qual será este valor; 

 Recebe Pensão no 13°: checkBox para indicar se o beneficiário receberá ou não este 

benefício no 13° salario; 

 Base Cálculo: caso o campo Tipo de Pagamento selecionado for 2 – Porcentagem 

Sobre Base de Calculo, deve-se informar neste campo qual a base de calculo que se-

rá utilizada para o calculo do beneficio; 

 Evento Desconto Gerado p/ Titular: campo de pesquisa para indicar qual evento será 

gerado no financeiro do titular da pensão alimentícia indicando o desconto referente 

ao pagamento da pensão; 

 Lista de Pensionistas do Titular: grid mostrando todos os beneficiários que estão a-

tualmente recebendo algum benefício do funcionário informado no campo Matr. Ti-

tular (Responsável); 
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Figura 66 Cadastro de Contrato - Aba Aposentados/Pensionistas 

4.28.4.2 Aba Certidões/Documentos 

Nesta aba o usuário terá a opção de salvar todos os documentos utilizados em todas as eta-

pas d a requisição do beneficio da pensão/aposentadoria. 

Seu preenchimento é bastante simples, bastando selecionar se o registro a ser salvo trata-se 

de uma certidão (checkBox Certidão), selecionar nas comboBox Pensão (caso se trate de documen-

tos para a requisição da pensão) ou Aposentadoria (caso se trate de documentos para a requisição de 

aposentadoria) qual a etapa da requisição, informar o número ou o nome que identifica esta requisi-

ção, informar a data e clicar no bota o salvar ao lado do campo Data. Será exibida na grid Lista de 

Certidões/Documentos uma relação de todos os documentos que foram salvos no sistema para este 

funcionário. 
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Figura 67 Cadastro de Contrato - Aba Certidões/Documentos - Aposentadoria 

4.28.4.3 Aba Registro de Pensionistas 

Nos contratos de funcionários que pagam pensão alimentícia é possível manter um registro 

de todos que estão recebendo beneficio pagos por ele. Nesta aba podemos manter um controle des-

tes beneficiários. 

 Pensionista: campo para informar o nome de quem esta recebendo os benefícios pa-

gos pelo funcionário; 

 Responsável: caso o beneficiário seja menor de idade, ou que não seja responsável, 

informar neste campo o nome da pessoa encarregada pelo recebimento do beneficio; 

 CPF Responsável: campo para informar o CPF da pessoa responsável pelo recebi-

mento do beneficio para o Pensionista; 

 Evento: campo de pesquisa para informar qual o evento que identifica o pagamento 

da pensão no financeiro do beneficiário; 

 Porcentagem: campo para indicar qual a porcentagem que o valor recebido pelo be-

neficiário significa dentro do desconto total conferido ao financeiro do titular do pa-

gamento da pensão; 
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Caso deseja-se imprimir um comprovante certificando o pagamento das pensões, basta in-

formar o ano, mês e tipo de folha de onde foi realizado o desconto para seu pagamento e clicar no 

botão Imprimir Recibo. 

 

Figura 68 Cadastro de Contrato - Aba Registro de Pensionistas 

4.28.5 Aba Campos Dinâmicos 

Assim como na tela Cadastro de Pessoa, caso seja necessário gravar alguma informação não 

contemplada nas abas citadas anteriormente, é possível aos usuários do sistema cadastrar campos 

para salva-las no sistema. Para isto basta que esses campos tenham sido configurados na tela Cadas-

tro de Campos Dinâmicos e indicar que este campo será utilizado no Cadastro de Contrato. 

4.29 Cadastro de Verba 

Aqui serão configuradas todas as verbas que poderão ser utilizadas no cálculo da folha de 

pagamento. Esta tela é subdivida nas seguintes abas: 



80 
 

4.29.1 Aba Dados da Verba 

Nesta aba é onde são feitas todas as configurações das verbas utilizadas pelo sistema, e ela 

funciona de duas maneiras: na primeira definimos as informações gerais da verba, tais como, se é 

um evento de desconto ou provento, qual o seu tipo, etc. Na segunda etapa, configurada após sal-

varmos os dados gerais desta verba, definimos as particularidades deste evento, como por exemplo, 

qual a fórmula com as regras de cálculo deste evento, qual a base que será utilizada para este calcu-

lo, etc. Maiores detalhes a seguir: 

 Campo Buscar Verba Pelo Código do Evento: campo de pesquisa para localizarmos 

uma verba diretamente pelo código de um de seus eventos. Por exemplo, Figura 69 

Cadastro de Verba - Aba  Dados da Verba, seu quiséssemos localizar a verba INSS (Có-

digo 1), mas soubéssemos somente o código de seu evento de cálculo – que neste e-

xemplo é o código 162, basta informar este valor neste campo para que todas as in-

formações sobre a verba INSS seja recuperada. 

 Campo Código da Verba: utilizado para recuperarmos os dados de uma verba quan-

do já sabemos qual o seu código. Para o exemplo da verba INSS, basta informar o 

valor 1 neste campo. 

 Campo Tipo da Verba: nesta comboBox deve ser indicado se a verba a ser cadastra-

da será um Provento, um Desconto ou um Demonstrativo. As verbas definidas como 

Proventos são entendidas pelo sistema como sendo valores a serem somados no fi-

nanceiro do funcionário. Já as verbas definidas como Descontos terão seu valor des-

contado do financeiro do servidor e, por fim, as verbas definidas como Demonstrati-

vos geralmente são utilizadas para fins informativos, ou seja, seu valor não influenci-

ará em nenhum cálculo. 

 Campo Tipo TCM: aqui, deve-se selecionar o tipo que a verba a ser cadastrada se en-

quadra. As opções apresentadas nesta comboBox variam de acordo com a opção se-

lecionada no campo Tipo da Verba. Este campo será utilizado na geração dos arqui-

vos de prestação de contas junto aos tribunais de contas, portanto seu correto preen-

chimento é de extrema importância. 

 Campo Tipo de Evento: assim como o campo Tipo TCM, devemos informar o tipo 

desta verba, seja ela uma verba representando os descontos previdenciários, de im-

posto de renda, um provento indicando salário família/maternidade, etc. Como o sis-

tema utiliza este campo durante a geração de arquivos de prestação de contas como a 

SEFIP, DIRF, etc., é importante que seja informado seu valor corretamente. 
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 Campo Ativo: campo simples, utilizado somente para indicar se a verba ainda está 

sendo utilizada ou não. Caso esteja marcado como NÃO, nas telas onde é permitido 

pesquisar por verbas/eventos, somente serão exibidos aquelas que estejam marcadas 

como SIM. 

 Campo Lei da Verba: campo para informar, caso exista, qual a Lei definiu a criação 

desta verba. 

 Campo Gestão: este campo serve para “amarrar” esta verba a uma gestão, ou seja, 

somente usuários vinculados a esta gestão poderão trabalhar com esta verba. 

 Campo Tipo de Cálculo: aqui podemos definir em qual folha este evento poderá ser 

utilizado. 

 Campo Porcentagem/Qnt: caso este evento seja calculado como sendo uma porcen-

tagem sobre algum outro valor (uma base, por exemplo), ou um valor fixo, neste 

campo deverá ser informada esta porcentagem/valor. 

 Campo Fórmula: caso o evento seja calculado seguindo uma fórmula pré-

estabelecida, podemos pesquisar aqui esta fórmula e vinculá-la ao evento. 

 Campo Operação: comboBox para indicar se este evento deverá ser calculado pelo 

sistema (opção Calculado selecionado) ou se o sistema deverá obedecer a um valor 

definido pelo usuário (campo Informado). Caso não queremos que este evento seja 

calculado, basta selecionarmos a opção Não calcula no mês ou, caso este evento seja 

calculado, mas não deva mais ser considerado, selecionamos a opção Excluído. 

 Evento Gerado: campo para indicar se o sistema deverá gerar este evento automati-

camente no financeiro dos funcionários ou não. Por exemplo, para o evento 162-

INSS mostrado na Figura 69 Cadastro de Verba - Aba  Dados da Verba, o sistema deverá 

sempre lança-lo automaticamente no financeiro dos funcionários que contribuam 

com a previdência federal. Caso ele esteja marcado como NÃO, será necessário in-

formá-lo manualmente na tela Alteração do Financeiro. 

 Campo Calcula Sobre Grupo: neste campo indicamos qual o Grupo de Cálculo sobre 

o qual este evento deve ser calculado. Por exemplo, o evento 162-INSS está configu-

rado para ser calculado conforme o valor obtido no grupo de cálculo 1-Base INSS. 

 Campo RAIS: este campo serve somente para indicar se este evento deverá ou não 

ser relacionado durante a geração do arquivo da RAIS, para envio ao Ministério do 

Trabalho. 
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Figura 69 Cadastro de Verba - Aba  Dados da Verba 

4.29.2 Aba Sequencia da Verba 

Após criarmos e configurarmos uma verba e suas formas de cálculo é hora de definir em que 

momento durante o cálculo da folha esta verba deverá ser calculada. 

Seu funcionamento é bastante simples: temos um campo onde é possível pesquisar pela ver-

ba desejada e uma grid onde são exibidas todas as verbas cadastradas no sistema. Ao pesquisarmos 

por uma verba qualquer, esta verba será automaticamente marcada nesta grid, sendo possível verifi-

car quando ela será calculada (coluna Ordem de Cálculo). 

Um exemplo simples de como utilizar esta aba é a configuração da ordem de cálculo da ver-

ba recém-criada Desconto IRRF: 

 ao localizarmos ela na grid, detectamos que sua ordem de cálculo é 10, enquanto a 

ordem de cálculo da verba INSS é 16. 

 como sabemos que deve sempre calcular os descontos previdenciários antes de cal-

cular o desconto IRRF, devemos deslocar a verba Desconto IRRF para ser calculada 

após a verba INSS. 



83 
 

 utilizamos então o campo Mover a verba selecionada na lista abaixo para a posi-

ção: e indicamos uma ordem de cálculo superior à do INSS, um valor 17, por exem-

plo. Em seguida basta clicar no botão Mover e o sistema deslocará a verba Desconto 

IRRF para ser calculada após a verba INSS. 

 

Figura 70 Cadastro de Verba - Aba Sequência da Verba 

4.30 Cadastro de Fórmulas 

Tela utilizada para configurar todas as fórmulas necessárias para o cálculo da folha de pa-

gamento. 

Esta tela é bastante simples, bastando indicar o nome da fórmula, para posterior pesquisa, 

qual a gestão que a fórmula estará vinculada, quais os parâmetros utilizados quando a fórmula for 

invocada e a definição da fórmula propriamente dita. Lembrando que para a definição desta fórmula 

deverá ser utilizada a linguagem plpgsql utilizada pelo banco de dados postgres. 

Ao terminar a definição da fórmula basta clicar no Salvar e Executar para salvar e criar esta 

fórmula no banco de dados. 
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Figura 71 Cadastro de Fórmulas 

4.31 Cadastro de Grupo de Cálculo da Verba 

Geralmente, para calcularmos o valor de um evento da folha de pagamento dos funcionários, 

este valor é obtido a partir de um valor referência. 

Então, para calcularmos o valor da contribuição previdenciária INSS, por exemplo, devemos 

antes saber o valor de alguns proventos que este funcionário recebeu para que assim possa ser cal-

culado o desconto devido. É este mesmo princípio deve ser adotado ao utilizar esta tela. 

Se estamos, por exemplo, configurando o grupo de cálculo do INSS, devemos selecionar na 

comboBox Tipo do Grupo a opção 7 – Inss, pois assim o sistema entende que este grupo será utili-

zado para o cálculo do INSS. Em seguida informamos uma descrição para este grupo e clicamos no 

botão Salvar na parte inferior esquerda desta tela. 

Feito isto, será possível informar todos os eventos que serão utilizados para que o cálculo do 

INSS possa ser realizado corretamente, bastando ir pesquisando pelos eventos no campo Evento e 

clicar no botão Salvar ao lado. 



85 
 

Na grid abaixo será exibido todos os eventos que compõe o grupo de cálculo para o INSS e, 

caso algum evento deixe de ser utilizado para seu cálculo, basta clicar no ícone  da linha cor-

respondente. 

 

Figura 72 Cadastro de Grupo de Cálculo da Verba 
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5 Financeiro 

Telas utilizadas para realizar ações que terão impactos diretamente no cálculo da folha de 

pagamento. 

5.1 Cadastro de Atos Administrativos – Servidores da Verba 

Utilizada para lançar eventos no financeiro dos funcionários a partir de um ato. 

Seu uso consiste em três etapas: na primeira informamos os dados do ato administrativo que 

determinou o lançamento dos eventos no financeiro, informando o número deste ato (campo Nº A-

to), sua data, seu tipo e em qual folha os eventos deverão incidir (campo Folha Ano, Mês e Tipo). É 

possível também informar o protocolo que gerou este ato e a lei da qual ele se baseia e, por fim, 

informar para qual gestão valerá este ato administrativo. 

Terminado de preencher estas informações basta clicar no botão Salvar, localizado no canto 

inferior esquerdo da tela, para habilitar ao usuário informar quais os eventos deverão ser inserido 

através deste ato administrativo. Para isto basta pesquisar pelos eventos no campo Evento e clicar 

em Salvar ao lado deste campo. Todos os eventos inseridos serão exibidos na grid logo abaixo, on-

de será possível realizar a última etapa da configuração do ato administrativo. 

Esta última etapa consiste em selecionar o evento salvo e informar para qual contrato este 

evento irá incidir, pesquisando pelo campo Contrato. Em seguida deve ser informada a operação 

deste evento, seu prazo inicial e final, sua quantidade, o valor a ser lançado no financeiro e, caso 

necessário, sua observação. Por fim basta clicar em Salvar ao lado do campo Observação para defi-

nir que no financeiro do contrato selecionado deverá incidir este evento selecionado na grid de e-

ventos. 
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Figura 73 Cadastro de Atos Administrativos - Servidores da Verba 

5.2 Cadastro de Ato Administrativo – Verbas do Servidor 

O uso desta tela é idêntico ao Cadastro de Atos Administrativos – Servidores da Verba, ex-

ceto que, ao invés de selecionar um evento para depois indicar quais os funcionários que terão em 

seu financeiro o evento selecionado, primeiro selecionamos o funcionário para depois informarmos 

quais eventos deverão ser lançados para ele. 

5.3 Cadastro de Alteração do Financeiro 

Tela utilizada para lançar - ou alterar, as informações dos eventos incidentes no financeiro 

dos funcionários. 

Para adicionar um novo evento devemos, primeiramente, informar para qual contrato (cam-

po Contrato) e em qual o financeiro (campos Ano, Mês e Tipo de Folha) este evento deverá ser in-

serido. 

Em seguida basta procurar pelo evento a ser lançado (campo Evento), informar qual o tipo 

da operação, o prazo inicial e final, sua quantidade, o valor deste evento, alguma observação perti-

nente sobre este evento e clicar no botão . Algumas considerações sobre os campos necessários 

para informar um evento: 
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 Operação: caso seja selecionada a opção 1-Calculada, ficará a cargo de o sistema 

calcular o valor deste evento no financeiro do funcionário. Se o usuário selecionar a 

opção 2-Informado, o sistema obedecerá ao valor informado pelo usuário no campo 

Valor, não o alterando em hipótese alguma. 

 Campos Prazo Início e Prazo Fim: nestes campos deve-se informar por quanto tem-

po o evento deverá ser lançado no financeiro do funcionário. Ao selecionar, por e-

xemplo, Prazo Inicio igual a 1 e Prazo Fim igual a 10, significa que é a primeira o-

corrência deste evento no financeiro, e que ele deverá aparecer durante 10 folhas de 

pagamento. A cada mês o sistema incrementa o valor do campo Prazo Inicio até que 

ele atinja o valor definido em Prazo Fim e, uma vez igualado estes campos, o evento 

não mais será migrado automaticamente para a folha do mês seguinte. Uma observa-

ção quanto a estes valores é que, caso eles sejam informado com valores iguais à ze-

ro, o sistema irá migrar este evento indefinidamente de um mês para outro. 

Após o lançamento de todos os eventos no financeiro do funcionário, é possível realizar o 

cálculo da folha somente para ele, bastando clicar em no ícone .  

 

Figura 74 Cadastro de Alteração do Financeiro 
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5.4 Cadastro de Bloqueio da Folha 

Ao terminar de executar o cálculo da folha, e não mais for permitido alterar o financeiro dos 

funcionários que a compõe, deve ser realizado o bloqueio desta folha, evitando assim alterações 

indevidas e possibilitando ainda a abertura desta folha no mês seguinte. 

É importante observar que, uma vez que qualquer folha esteja bloqueada não será possível 

executar o cálculo para os funcionários desta folha e que alguns arquivos gerados pelo sistema, co-

mo os arquivos bancários de pagamento de salários, somente poderão ser gerados a partir do mo-

mento que a folha do mês estiver bloqueada. 

Para bloquear uma folha basta selecionar o ano, mês e tipo de folha deseja-se bloquear e a-

inda escolher para quais gestões este bloqueio terá efeito. Em seguida basta clicar no botão Bloque-

ar Folha. Todas as folhas bloqueadas podem ser desbloqueadas, clicando no ícone e justifican-

do o porquê deste desbloqueio. Todo o histórico do desbloqueio desta folha ficará gravado no sis-

tema e poderá ser visualizado através do ícone . Deve-se observar que, uma vez que a folha 

tenha sido empenhada para pagamento, seu desbloqueio não será mais permitido em hipótese algu-

ma. 

Uma vez que a folha for bloqueada, o usuário tem a opção de liberar o contra cheque para 

ser consultado online pelos próprios funcionários, basta que ele selecione as gestões cujo contra 

cheque ficarão disponíveis e clicar em Liberar Contra Cheque Web. Vale lembrar que esta libera-

ção também poderá ser cancelada, basta clicar em  na linha da grid correspondente a este cance-

lamento. 
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Figura 75 Cadastro de Bloqueio da Folha 

5.5 Consulta ao Financeiro 

Tela para visualizar todas as informações do financeiro do funcionário, além de algumas ou-

tras informações importantes utilizadas durante o cálculo de sua folha. 

Nesta tela, as informações são exibidas conforme o ano, mês e tipo de folha do contrato se-

lecionado. As informações sobre os eventos incidentes no financeiro do funcionário serão exibidas 

na grid logo abaixo dos campos Ano, Mês e Tipo de Folha. Logo abaixo é mostrado o total dos pro-

ventos, dos descontos e valor líquido de sua folha de pagamento. 

Nesta tela temos também uma série de abas, exibindo algumas informações úteis: 

5.5.1 Aba Base de Cálculo 

Aqui serão exibidas todas as bases de cálculos, e seus respectivos valores, utilizadas para o 

cálculo da folha deste funcionário. O valor para cada base é obtido conforme os eventos que o fun-

cionário teve no mês e de acordo a configuração desta base de cálculo feita em seu Cadastro de 

Grupo de Cálculo da Verba. 
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5.5.2 Aba Dados do Contrato 

Nesta aba são mostradas todas as informações do contrato do funcionário no período de cál-

culo da folha selecionada, tais como qual sua lotação, o cargo que ele ocupava, sua função, qual seu 

nível salarial, entre outros. 

5.5.3 Aba Dados Demonstrativos 

Utilizada para exibir os eventos incidentes em sua folha de pagamento que são utilizados 

somente para fins informativos. 

5.5.4 Aba Alíquotas 

Aqui serão exibidas todas as alíquotas vigentes no mês de cálculo da folha, tais como as alí-

quotas de cálculo do INSS/IRRF, salário família, etc. 

5.5.5 Aba Afastamentos e Férias 

Caso o funcionário tenha algum afastamento ou esteja de férias no mês de cálculo da folha 

selecionada, estas informações serão exibidas nas abas afastamentos e férias, respectivamente. 

 

Figura 76 Consulta ao Financeiro 
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5.6 Cadastro de Lançamento de Frequência 

Esta tela tem a mesma funcionalidade do Cadastro de Atos Administrativos, exceto que aqui 

não é necessário informar número de ato, data, o tipo do ato, o número do protocolo e o número da 

lei. 

5.7 Visualizar Consiste 

Sempre que o usuário for bloquear uma folha, é necessário que esta folha não apresente ne-

nhuma inconsistência, isto é, nenhuma ocorrência indicando que o cálculo pode não ter sido reali-

zado corretamente. 

No sistema Folha de Pagamento existem dois tipos de avisos: 

 Inconsistências: são ocorrências que impedem que a folha seja bloqueada até que ele 

seja solucionado. 

 Divergências: são ocorrências que indicam que algo não está conforme deveria estar, 

mas que isto não inviabiliza o cálculo da folha. As ocorrências marcadas como di-

vergências não impedem que a folha seja bloqueada. 

 

Figura 77 Visualizar Consistência 
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6 Processamento 

Conjunto de telas utilizadas para realizar ações que exigirá do sistema um processamento em 

massa das informações salvas no banco de dados. 

6.1 Abertura do Mês 

Antes de calcular qualquer folha é necessário que ela esteja aberta. Para isto, basta selecio-

nar o Ano, Mês, Tipo de Folha e selecionar, dentre as gestões exibidas na grid, para quais delas a 

folha será aberta. 

Ao processar a abertura de uma folha, o sistema migrará todos os eventos do mês anterior, 

desde que seu Prazo Inicial seja menor o Prazo Final, para a folha que se deseja abrir. Pelo sistema 

trabalhar desta forma, é importante verificar a opção selecionada no campo Opções de processa-

mento da abertura, pois, ao processar novamente a abertura para uma gestão, o sistema apagará o 

financeiro de todos os funcionários desta gestão. 

 

Figura 78 Cadastro de  Abertura do Mês 

6.2 Execução do Cálculo 

Tela mais utilizada quando se deseja realizar o cálculo geral da folha de pagamento. 
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Para isto basta informar o ano, mês, tipo de folha e para qual gestão deseja-se realizar o cál-

culo e clicar no botão Executar. 

Caso a folha a ser calculada seja uma folha de simulação para, por exemplo, visualizar o im-

pacto que um reajuste teria na folha do mês, basta selecionar a folha cujo tipo seja simulação e indi-

car no campo Porcentagem Simulação qual seria o valor do reajuste salarial aplicado. Neste caso, o 

sistema realizará todo o cálculo aplicando o valor informado no nível salarial dos funcionários. 

Note também que é possível realizar o cálculo/simulação da maneira que o usuário bem en-

tender, isto é, é possível que ele determine para quais funcionários o cálculo deverá ser realizado, 

bastando para isto que ele vá informando as restrições no componente de filtro abaixo do campo 

onde é informada a gestão. 

 

Figura 79 Cadastro de Cálculo da Folha 

6.3 Execução de Alteração do Financeiro Geral 

Esta tela deverá ser utilizada quando for necessário alterar algum evento no financeiro de 

todos os funcionários que tenham este evento em seus financeiros. 

Seu uso consiste em indicar para qual folha de pagamento a alteração deverá ser realizada – 

através dos campos Ano, Mês e Tipo Folha, em seguida selecionar para quais gestões esta alteração 

deverá ser realizada e, por fim, indicar qual o evento deseja alterar (campo Evento). Caso o usuário 

deseja restringir os funcionários a serem recuperados, ele poderá fazer através do componente de 

filtro localizado abaixo da pesquisa de evento. 
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Definido o critério para recuperar os funcionários que terão o financeiro alterado, basta cli-

car no botão Aplicar Filtros, que o sistema irá exibir uma lista de todos os funcionários que estão 

recebendo o evento informado em Evento na folha do mês. 

Em seguida deve ser informado os novos valores que este evento passará a ter, preenchendo 

os campos Operação, Pz Início, Pz Fim, Quantidade, Valor e Observação e, finalmente, selecionar 

para quais funcionários estes novos valores passarão a valer, marcando-os através da primeira colu-

na da grid e clicando no botão Executar. 

 

Figura 80 Cadastro de Execução de Alteração do Financeiro Geral 

6.4 Autorização de Solicitação de Férias 

Caso seja permitido aos funcionários solicitar férias via Serviços Online, o responsável por 

autorizar ou não a saída de férias destes funcionários o poderá fazer por esta tela. 

Sua utilização é bastante simples, bastando que o usuário informe o ano e o mês e clique em 

Pesquisar. O sistema irá retornar uma lista de todos os funcionários que solicitaram férias durante o 

ano e mês informados, juntamente com a data inicial e final que ele deseja gozá-la. 

Caso sua solicitação seja atendida, basta marcar o(s) funcionário(s) (primeira coluna da grid) 

e clicar no botão Deferir Pedido(s). Caso contrário, basta clicar em Indeferir Pedido(s). 

Atenção, esta tela somente autoriza o gozo das férias. Para indicar em qual ano e mês ela 

deverá ser paga, deve-se acessar o contrato do funcionário, ir a sua aba de férias e preencher as in-

formações do ano e o mês. 
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Figura 81 Controle de Autorização de Férias 

6.5 Processamento de Férias 

Esta tela é utilizada somente para atualizar tanto os períodos aquisitivos de férias dos fun-

cionários (Aba Processar Períodos Aquisitivos) quanto o saldo de férias que os funcionários têm 

para cada período aquisitivo (Aba Processar Dias de Gozo). 

Sua utilização consiste em indicar para quais gestões este processamento de atualização de-

verá ser feito e clicar no botão Atualizar Períodos Aquisitivos. 
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Figura 82 Processamento de Férias 

6.6 Gerar Empenho da Folha 

Uma vez que a folha de pagamento for calculada e bloqueada, é necessário que ela seja empenha-

da para seu pagamento. 

Para empenhar uma folha, basta informar qual delas deverá ser empenhada – preenchendo os 

campos Ano, Mês e Tipo de Folha. Os campos Data Empenho, Histórico dos Empenhos e Histórico dos Em-

penhos Patronais são preenchidos para fins de controle deste empenho. Caso nenhum valor seja informado 

para eles, o valor para o campo Data será a data de quando este empenho for realizado e os valores para 

os demais campos será uma descrição para identificar que este empenho foi realizado a partir do Módulo 

de Folha de Pagamento. Por fim, basta indicar na grid abaixo para quais gestões o empenho da folha indi-

cada deverá ser realizado. 

Esta tela disponibiliza ainda algumas ações que seus usuários poderão realizar: 

 botão : utilizado para processar todo o empenho da folha selecionada. 

 botão  : utilizado caso o usuário deseje visualizar os valores apresen-

tados após o processamento do empenho. 

 botão  : uma vez gerado o empenho – e conferido, é necessário expor-

tar estes valores para o módulo de Contabilidade. Este botão realizará este processamento 

de migração. 
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 botão : caso alguma ficha não possua recursos suficientes para o 

pagamento do valor a ser empenhado, será necessário suplementar esta ficha até atingir o 

valor devido. Ao clicar neste botão será exibido um relatório indicando todas estas fichas 

com seus respectivos saldos, o valor empenhado e o valor suplementado. 

 botão : utilizado para gerar um relatório onde será exibido, caso 

exista, os valores das retenções que ficaram maiores que o valor do grupo contábil. 

 

6.7 Migração de Dotações Orçamentárias 

Caso a gestão utilize as dotações orçamentárias de um exercício financeiro no financeiro seguinte, 

o usuário tem a opção de migrar estas dotações de uma só vez. 

Para realizar esta operação basta indicar a partir de qual exercício as dotações serão migradas e cli-

car em Processar migração. 
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Figura 83 Processamento de Migração de Dotação Orçamentária 

6.8 Gerar Liquidação da Folha 

Esta tela deverá ser utilizada quando a gestão trabalhar com pré empenho – neste caso o campo 

Nrº Pré Empenho deverá estar devidamente preenchido no Cadastro de Itens da Dotação. 

Seu funcionamento é bastante similar à da tela Gerar Empenho da Folha, sendo necessário infor-

mar qual folha deverá ser liquidada (campos Ano, Mês e Tipo de Folha) e para quais gestões a liquidação 

deverá ser realizada – marcando o checkBox da grid de gestões. Assim como no empenho da folha, esta 

tela apresenta alguns botões: 

 botão : utilizado para processar os valores dos grupos de even-

tos contábeis para processar a liquidação e/ou gerar relatório de conferência. 

 botão : utilizado para gerar o relatório contendo todos os valo-

res para a liquidação da folha selecionada. 

 botão : para a folha seja devidamente liquidada, é neces-

sário que nenhuma inconsistência seja detectada como, por exemplo, ficha sem recursos 

para o pagamento. Este botão irá gerar um relatório para visualizar estes tipos de inconsis-

tências. 

 botão : utilizado para finalizar o processamento de liquidação 

da folha de pagamento. 
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Figura 84 Gerar Liquidação da Folha 

6.9 Processar Desligamento em Massa 

Caso seja necessário realizar o desligamento de vários funcionários simultaneamente para a 

mesma data e pelo mesmo motivo, é possível realizar esta tarefe nesta tela, sem que seja preciso 

acessar o contrato de todos os funcionários individualmente para  informá-las. 

Para isto, basta informar a gestão de onde os funcionários serão desligados e, caso necessá-

rio, algum filtro para recuperação dos contratos e clicar no botão Aplicar Filtros - será exibida na 

grid abaixo uma relação com todos os funcionários encontrados. 

Por fim, basta informa a data de desligamento, data de acerto, o número de sua exoneração, 

o motivo de seu desligamento, marcar para quais funcionários da grid este desligamento deverá ser 

aplicado e clicar em Processar Desligamento. 
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Figura 85 Processar Desligamento em Massa 

6.10 Transferência de Dotação/Lotação em Massa 

Estas duas telas tem funcionamento idêntico, além de seu uso ser bastante parecido com a 

tela Processar Desligamento em Massa, com a diferença que deve ser informado a data desta movi-

mentação e para qual Dotação/Lotação os funcionários marcados na grid deverão ser encaminha-

dos. 
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Figura 86 Transferência de Dotação em Massa 

6.11 Progressão de Nível Salarial 

Quando for necessário realizar a progressão de nível salarial para algum funcionário mesmo 

que ele ainda não tenha o tempo necessário para tal progressão (definido no Cadastro de Tabela 

Salarial), ele o poderá fazer através desta tela. 

Basta indicar a gestão na qual o funcionário está vinculado e, se necessário, indicar algum 

filtro a mais para restringir a quantidade de funcionários que sofrerão a progressão (através do com-

ponente de filtro) e clicar em Executar. 

Feito isto, o sistema automaticamente irá subir de nível todos os funcionários contemplados. 
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Figura 87 Progressão de Nível Salarial 

6.12 Histórico de Reajustes Salariais 

Tela para consultar todos os reajustes salariais conferidos por determinada gestão. 

Caso o usuário queira saber todos os reajustes somente de determinado nível salarial, basta 

que ele vá filtrando as informações até atingir o nível salarial desejado, preenchendo os campos 

Tabela, Linha e Nível. 

Na grid abaixo será exibido o histórico de reajuste, indicando o nível cujo valor foi reajusta-

do, a data deste reajuste, qual o valor antes do reajuste, o decreto que autorizou o reajuste, a forma 

que o nível teve seu valor reajustado a sua situação. Esta situação indica se o nível salarial foi efeti-

vamente reajustado ou se ele teve seu reajuste cancelado. 
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Figura 88 Histórico de Reajustes Salariais 

6.13 Processar Reajuste Salarial 

Tela utilizada para reajusta o valor dos níveis salariais da tabela salarial. Sua utilização con-

siste em informar para qual gestão os níveis salariais serão reajustados (campo Gestão) e caso, quei-

ra reajustar somente de um nível salarial em específico, informar os campos Tabela, Linha e Nível. 

Para efetivar este reajuste é necessário informar a data deste reajuste, qual o decreto que au-

torizou o reajuste salarial, o ano e mês deste decreto, alguma observação – caso necessário, o valor 

a ser reajustado e o tipo do reajuste. 

Esta informação Tipo de Reajuste serve para indicar se o reajuste será relativo, isto é, será 

aplicada uma porcentagem sobre o nível corrente para definir o novo valor, ou se o reajuste será 

absoluto, isto é, será adicionado um valor bruto ao nível salarial marcado para sofre o reajuste. Es-

tes valores de reajuste, seja ele relativo ou absoluto, será o valor informado no campo Valor Reajus-

te. 

Por fim, basta marcar na grid quais os níveis salariais deverão sofrer o reajuste e clicar em 

Confirmar Reajuste. Caso deseja-se ter uma prévia de como ficará os valores dos níveis salarias 

após o reajuste – mas sem que o reajuste seja efetivamente aplicado, basta clicar em Prévia do Rea-

juste. 
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Figura 89 Processar Reajuste Salarial 
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7 Layouts 

Quando for necessário importar informações a serem utilizadas pelo sistema, ou exportá-las 

via arquivo digital, o usuário encontrará aqui um conjunto de telas nas quais ele poderá realizar tais 

ações. 

7.1 Layouts Bancários 

Aqui é mostrada uma relação de todos os bancos para os quais é possível gerar o arquivo de 

pagamento eletrônico de salários. 

7.1.1 Banco do Brasil 

7.1.1.1 Arquivo Único 

Utiliza-se este arquivo quando a gestão possui convênio firmado com o Banco do Brasil, 

mas seus funcionários possuem contas nos mais diversos bancos. 

Para gerar o arquivo bancário, basta informar para qual ano, mês e tipo de folha o pagamen-

to se refere, informar os dados do convênio entre a gestão e o Banco do Brasil – caso essas informa-

ções já foram salvas em Cadastro de Convênio Bancário, basta pesquisar por ela no campo Código 

do Convênio, informar a data de pagamento dos salários (campo Data Pgto), qual a gestão será a 

responsável pelo pagamento, marcar na grid de bancos quais deles deverão entrar na relação e, por 

fim, marcar os funcionários de quais gestões deverá ser informado no arquivo. 

Caso seja necessário filtrar mais ainda os funcionários a serem informados no arquivo, basta 

utilizar o componente de filtro. 
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Figura 90 Gerar Arquivo de Pagamento - Banco do Brasil - Arquivo Único 

7.1.1.2 Somente Clientes Banco do Brasil 

Seu funcionamento é idêntico à do Arquivo Único, exceto que não é necessário informar pa-

ra quais bancos deve-se procurar os correntistas, já que esta tela busca somente pelos funcionários 

que recebem seus vencimentos pelo Banco do Brasil. 
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Figura 91 Gerar Arquivo de Pagamento - Banco do Brasil - Somente Clientes Banco do Brasil 

7.1.2 Banco Itaú, Bradesco e Caixa Econômica Federal (SIACC240 e SICOV150) 

Utilizado para gerar os arquivos de pagamentos caso a gestão tenha convênio com os respec-

tivos bancos. Seu funcionamento é idêntico à geração do arquivo para Somente Clientes Banco do 

Brasil. 

As opções CAIXA - Gerar Disquete Financeiro SIACC240 ou SICOV150 dependem exclu-

sivamente do convênio firmado entre a gestão e a agência da CAIXA. 

7.1.2.1 Arquivo de Abertura de Conta – Caixa Econômica Federal 

Na contração de algum funcionário, caso ele não possua conta na CAIXA e a gestão somen-

te realize pagamentos através da Caixa Econômica Federal, deverá ser solicitado abertura de conta 

junto a CAIXA para este novo funcionário. 



109 
 

Para isto, basta informar qual a gestão está solicitando a abertura de conta (campo Gestão), 

selecionar o tipo de conta a ser aberta e indicar, através do componente de filtro, quais os funcioná-

rios deverão ter a conta aberta. 

Uma vez que o arquivo tenha sido gerado e enviado para a agência da CAIXA, ela irá retor-

nar um arquivo contendo as informações sobre esta nova conta aberta. Para o sistema “ler” este ar-

quivo e atualizar o contrato dos funcionários com as informações nele contida, basta selecionar a 

aba Arquivo de Retorno e clicar no botão Processar Retorno. 

 

Figura 92 Gerar Arquivo de Abertura de conta - CAIXA 

7.1.3 Banco Real 

Seu uso segue o mesmo padrão para os demais bancos, exceto que somente serão incluídos 

no arquivo os funcionários vinculados à gestão selecionada no campo Gestão. 

7.2 CAGED – Cadastro Geral de Empregados e Desempregados 

Utiliza-se esta tela para gerar as informações a serem transmitidas ao Ministério do Trabalho 

contendo os dados referentes à admissão e demissão de funcionários. 

Para gerar o arquivo basta selecionar o ano, o mês, a gestão responsável pelo envio das in-

formações e marcar na grid para quais gestões deverão ser geradas as informações. Preenchida estas 

informações, o sistema percorrerá, para as gestões selecionadas, todos os admitidos e demitidos no 

ano/mês informado e os incluirá no arquivo. 
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Figura 93 Gerar CAGED 

7.3 DIRF 

Utilizado para gerar os arquivos para prestação de contas junto a Receita Federal, referentes 

à Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte. 

Para gerar as informações, basta informar o Ano Calendário da declaração, indicar se ela é 

Original ou Retificadora (neste caso é necessário o preenchimento do número do recibo da entre-

ga), qual a gestão está enviando as informações e marcar os funcionários de quais gestões deverão 

ser incluídos no arquivo. 
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Figura 94 Gerar DIRF 

7.4 Arquivos TCM 

Telas utilizadas para gerar os arquivos para prestação de contas do município junto a seu tri-

bunal de contas. Seu uso depende de como essa prestação de contas deve ser feita, se mensal, qua-

drimestral, etc. 

7.5 MANAD 

Tela utilizada quando se deseja gerar o arquivo para prestação de contas junto a Secretaria 

da Receita Previdenciária. 

Para gerar as informações necessárias, deve-se informar o período de abrangência das in-

formações (preenchendo os campos Ano Inicial/Mês Inicial e Ano Final/Mês Final), qual o tipo de 

folha dos dados a serem recuperados, qual a gestão está enviando estas informações, o tipo da en-

trada de dados, a finalidade do arquivo e indicar se os dados são referentes a previdência própria ou 

federal. 
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Figura 95 Gerar MANAD 

7.6 RAIS 

Utilizada para gerar as informações a serem entregues ao Ministério do Trabalho. 

Como seu envio é anual, para a geração do arquivo basta informar o ano, o tipo da declara-

ção – se ela é a primeira entrega ou uma retificação, informar também a gestão responsável pelo 

envio do arquivo e marcar para quais gestões deverão ser gerados os dados do arquivo. 
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Figura 96 Gerar RAIS 

7.7 SEFIP 

Tela utilizada para gerar o arquivo a ser “lido” pelo programa da SEFIP, desenvolvido pela 

CAIXA, a fim de gerar os dados referentes à GFIP – Guia de Recolhimento do FGTS e Informações 

à Previdência Social e a GRPS – Guia de Recolhimento da Previdência Social. 

Para gerar este arquivo é necessário informar o ano e o mês da folha de pagamento, qual a 

modalidade de envio, indicar se o recolhimento do FGTS está em dia ou atrasado (neste caso deverá 

ser informada a data prevista para o pagamento), indicar se o recolhimento do INSS também está 

em dia ou atrasado (também será necessário informar a data prevista para seu pagamento em caso 

de atraso), qual a gestão está enviando o arquivo (campo Gestão responsável) e marcar os funcioná-

rios de quais gestões deverão ser incluídos no arquivo. 
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Figura 97 Gerar SEFIP 

7.8 SIPREV 

Tela utilizada para gerar os arquivos a serem enviados ao Ministério da Previdência Social 

referentes a servidores públicos (civis e militares), ativos, inativos, pensionistas e demais dependen-

tes, da União, Estados, Distrito Federal e Municípios que possuam Regime Próprio de Previdência 

Social – RPPS. 

Os dados gerados no arquivo podem ser mensais (informando apenas os campos Ano e Mês) 

ou serem gerados contemplando um período de tempo – neste caso é necessário preencher também 

os campos Ano Final e Mês Final. Por fim, basta informar de qual gestão as informações apresenta-

das nos arquivos fazem parte (campo Gestão). 
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Figura 98 Gerar SIPREV 

7.9 NAP 

Utilizada para gerar os arquivos para o Núcleo Atuarial de Previdência – NAP. Como o en-

vio destas informações é mensal, basta preencher os campos indicando o ano, mês e qual a gestão 

está enviando os dados. 

 

Figura 99 Gerar NAP 

7.10 PASEP 

Utilizado para gerar e “ler” os arquivos referentes ao PASEP (Programa de Formação do Pa-

trimônio do Servidor Público) destinando a todos os servidores civis e militares em atividade das 

entidades vinculadas, sejam eles trabalhadores submetidos ao regime único ou contratados com 

base na CLT (Consolidação das Leis do Trabalho). 
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7.10.1 Gerar Arquivo PASEP – FPS056 

7.10.1.1 Aba Arquivo Remessa 

Utilizado para incluir os participantes (funcionários) no programa PASEP. 

Para realizar esta solicitação é necessário informar qual a gestão está requerendo a inclusão, 

qual a agência de relacionamento entre o banco e a gestão (juntamente com seu número do convê-

nio), qual o número da remessa do arquivo e quais os funcionários deverão ser informados no ar-

quivo (através do uso do componente de filtro). 

Ao preencher estas informações e clicar no botão Gerar Arquivo Remessa, será criado pelo 

sistema o arquivo FPSFP056.txt, a ser enviado ao banco. 

 

Figura 100 Gerar Arquivo PASEP - FPS056 

7.10.1.2 Aba Arquivo de Retorno 

Após gerar o arquivo FPSFP056.txt e enviá-lo ao banco, ele irá analisar este arquivo e retor-

nará à gestão o arquivo FPSFP057.txt contendo os registros que foram aceitos ou rejeitados. 

Para visualizar estas informações, basta clicar em Processar Arquivo Retorno e localizar o 

arquivo FPSFP057.txt em sua máquina. O sistema irá “ler” o arquivo e exibir suas informações na 

grid. 
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Figura 101 Gerar Arquivo PASEP - FPS056 - Retorno 

7.10.2 Retorno PASEP - FPS059 

Tela utilizada apenas para visualizar as informações contidas no arquivo após realizar o pro-

cessamento prévio do arquivo FPSF950. 

Para visualizar estas informações, basta clicar no botão Abrir e localizar o arquivo 

FPSF950.txt em sua máquina. O sistema irá exibir um resumo de todas as informações contidas no 

arquivo. 
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Figura 102 Retorno Arquivo Pagamento - PASEPS959 

7.10.3 Gerar Arquivo PASEP – FPS900 

Utiliza-se esta tela para gerar o arquivo solicitando os recursos para os participantes (funcio-

nários) vinculados à gestão. 

Para gerar este arquivo é necessário informar qual o exercício (campo Ano) e o tipo de folha 

(estes valores serão utilizados como base para gerar as informações sobre os participantes), os da-

dos do convênio entre a gestão e o banco, qual da data de pagamento do benefício, sua forma de 

repasse aos participantes, qual a gestão responsável pela geração do arquivo e marcar os funcioná-

rios de quais gestões deverão ser incluídos no arquivo. Caso seja necessária uma maior restrição 

sobre os funcionários a serem incluídos no arquivo, basta utilizar o componente de filtro. 
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Figura 103  Gerar Arquivo PASEP -FPS900 

7.10.4 Retorno PASEP – FPS909 

Após gerar e enviar ao banco o arquivo FPS900, ele retornará o arquivo FPS909 contendo 

informações prévias das inscrições pagas ao empregador, ou as recusas com os respectivos motivos. 

Para visualizar estas informações, basta clicar em Abrir... e localizar em sua máquina o ar-

quivo FPS900 enviado pelo banco. Em seguida o sistema irá “ler” as informações deste arquivo e 

exibirá um resumo delas na tela. Caso queira uma informação detalhada sobre os registros lidos, 

basta clicar no botão Relatório. 
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Figura 104 Retorno Arquivo Pagamento - PASEP FPS909 

7.10.5 Retorno PASEP FPS910 – Gerar PASEP FPS950 

Além de enviar o arquivo FPS909 como retorno ao envio do arquivo FPS900, o banco tam-

bém enviará o arquivo contendo as confirmações definitivas das inscrições pagas e recusadas. 

Para processar o pagamento das inscrições pagas, basta selecionar o arquivo FPS910 envia-

do pelo banco (clicando no botão Abrir... e localizando este arquivo em sua máquina), indicar qual 

folha de pagamento constará o pagamento deste benefício (preenchendo os campos Ano, Mês e Tipo 

de Folha) e indicar qual o evento será mostrado no financeiro dos funcionários indicando seu rece-

bimento (campo Evento a incidir no valor a ser pago). 

Caso, antes de processar a leitura deste arquivo, o usuário queira visualizar as informações 

nele contida, basta clicar em Analisar Arquivo. Será exibido um popUp com um resumo das infor-

mações lidas. 

Como o sistema, ao ler o arquivo FPS910 gera o arquivo FPS950 automaticamente, é neces-

sário informar os campos Convênio, Nº. Arquivo FPS950, Data do Arquivo e qual a gestão está en-

viando os dados presentes neste arquivo (campo Gestão responsável). 
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Figura 105 Retorno Arquivo Pagamento - PASEP FPS910 

7.10.6 Analisar Arquivo PASEP – FPS950 

Uma vez processado o pagamento do benefício aos participantes (através do processamento 

do arquivo FPS910) e criação do arquivo FPS950 contendo as informações dos participantes cujos 

valores referentes aos direitos do PASEP foram repassados à empresa, e para os quais a empresa 

encontra-se impossibilitada de efetuar o repasse destes valores (por motivo de demissão do partici-

pante, por exemplo), o usuário pode utilizar esta tela para visualizar as informações incluídas neste 

arquivo. 

Para isto, basta selecionar o arquivo FPS950 em sua máquina, clicando em Abrir..., que o 

sistema irá exibir uma relação de todos os participantes cujo pagamento não pode ser efetivado. 
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Figura 106 Analisar Arquivo PASEP - FPS950 


