FÉRIAS NO SAP 338 – ALTERAÇÕES

O conceito de férias no SAP, está sendo alterado para possibilitar a divisão das
férias em até 03 (três) períodos de gozo com seus respectivos abonos
pecuniários; gozo e períodos aquisitivos diferenciados por cargo e função para
atender aos profissionais de radiologia que, geralmente usufruem de férias
semestrais e ainda contempla um alerta de dias de afastamento dentro de cada
período aquisitivo ao ser informado o gozo, conforme parametrização. Cabe ao
setor de Recursos Humanos atentar para a legislação do município no que se
refere a férias e solicitar suporte no que se refere a parametrização.

1 - Parametrização com férias semestrais:
1.1 – CARGO (menu 10-6)

CAMPO: “FÉRIAS: 20 DIAS DE FÉRIAS SEMESTRALMENTE?”:
Informar “S” para todos os cargos com férias semestrais.
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1.2 – FUNÇÃO (menu 10-7)

CAMPO: “FÉRIAS: 20 DIAS DE FÉRIAS SEMESTRALMENTE?”:
Informar “S” para todas as funções com férias semestrais.
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2 – Novas Parametrizações
2.1 – Acesso Exclusivo Suporte

a) “DEDUZ FALTAS” – O preenchimento deverá ser “S” de SIM ou “C” para
Celetista. Apesar de ser um campo conhecido do sistema, colocado
novamente para chamar atenção a sua parametrização.
b) “GOZO DE FÉRIAS = ____ DIAS UTEIS.” – O preenchimento deverá ser
feito em dias, quando o mesmo for diferente de 30 dias corridos para o
gozo.
c) “NRO MAX DE PERIODOS DE GOZO POR PERIODO AQUISITIVO?
__”
De acordo com a divisão de férias do município, limitado a três períodos.
Os campos acima são de manutenção exclusiva do suporte, caso necessite de
alteração, o operador deverá entrar em contato com o suporte do atendimento.
Ressaltamos que para Dedução de Faltas de forma automática, os
lançamentos mensais das mesmas devem ser feitos no cadastro de servidor
com as respectivas datas das faltas e o cálculo de férias já estar automatizado,
com o “S” no Cálculo Automático, conforme tela acima.
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2.2 – Acesso livre (operador e suporte)

FÉRIAS:
a) “DIAS DE AFAST PREVIDENCIARIO QUE ANULAM PER AQUISITIVO
FÉRIAS: ___” .
Este campo deverá ser preenchido com a quantidade de dias que a
legislação municipal ( regime jurídico ) estabelece para a perda ou
alteração do período aquisitivo das férias, para períodos de afastamentos
previdenciários. O SAP passará a alertar o operador no lançamento de gozo
de férias.
b) “DIAS DE AFAST NÃO PREVIDENCIARIO QUE ANULAM PER
AQUISITIVO FÉRIAS : _____.”
Este campo deverá ser preenchido com a quantidade de dias estabelecida
para a perda ou alteração do período aquisitivo das férias, conforme demais
afastamentos que não sejam previdenciários. O SAP passará a alertar o
operador no lançamento do gozo de férias. (Ver página 5 )
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2.3 – ITEVENTO

Essa parametrização interfere na mensagem de alerta para identificação de
quais códigos são previdenciários e os não previdenciários.
 Previdenciário – Ter os campos “Altera o período aquisitivo?” e
“Acidente de Trabalho ou Licença Doença” preenchidos com “S”;
 Não Previdenciário – Ter o campo “Altera o período aquisitivo?”
preenchido, apenas este preenchido. Exemplo: Licenças Sem
Vencimento. Importante: Para afastamentos “Não previdenciários, os
campos “Acidente de Trabalho” e/ou “Licença Doenca” devem estar com
preenchimento diferente de “S”

Avenida do Contorno, 7962, salas 101 a 106, Lourdes, Belo Horizonte/MG – CEP 30.110-056 Telefone:
(31) 2513-7300 - Fax (31) 2513-7333 www.agpsa.com.br - email: agp@agpsa.com.br

3 - Cadastro ou Programação de Férias, com divisão do gozo. Novos períodos
de gozo e abono Pecuniário.

I.

Período Aquisitivo - Preenchimento automático com período anual ou
semestral, conforme parametrização. O campo “Alterado /
Desconsiderado” foi desmembrado em:
a. Alterado?: Este campo será preenchido automaticamente com
“S” quando o período aquisitivo for alterado.
b. Período Aquisitivo Desconsiderado?: “S”, o período será
bloqueado para lançamentos, o sistema não permitirá
desconsiderar períodos aquisitivos com alguma data de gozo
preenchida. Preenchimento em branco o período não será
desconsiderado.

II.

Faltas no período aquisitivo – preenchimento automático ou manual.
Para ser automático deverá ser parametrizado:
a. Preenchimento Automático, conforme as parametrizações a
seguir:
 PARMFO (Menu 09-4) – Figura página 03, requer o cálculo
automático de férias = S:
 TABFOLHA (Menu 05-5) – Tabela TFERIAS preenchida com a
possível proporcionalidade dos dias de direito a gozo x faltas do
período aquisitivo;
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PROVDES (Menu 05-3) – Parametrização do conceito = 4 (faltas)
para identificar o código a ser lançado no 05-2 pelo evento de
faltas;
S_FALTAS (Menu 05-1 Evento Faltas) - utilização da digitação da
data das faltas no cadastro do servidor pelo operador.

b. Preenchimento manual – Só será permitido se o preenchimento
do campo Cálculo Automático de Férias = N (Figura da página 4 )
III.

Dias de direito para gozo (Campo Novo):
a. Os dias de direito serão considerados conforme parametrização,
descrita no item anterior (II). (Calculo automático pelo sistema)

IV.

Saldo de Férias:
a. Será calculado automaticamente sendo Dias de direito para gozo
menos a soma do total de dias de férias preenchido nos três
períodos + dias de abono pecuniário.

IMPORTANTE: Possíveis controles informados de SALDO de férias devem ser
revistos. Quem controlava saldo de férias informando DIAS no programa
S_FERIAS devem ficar atentos.
V.

Períodos de Gozo;
a. Permite informar mais de um período de gozo;
b. Ao preencher o inicio de gozo, a data final será preenchida
automaticamente, considerando o saldo de férias, possibilitando
ao usuário fazer a alteração necessária, caso haja divisão de
gozo;
c. O sistema fará consistências dos períodos de gozo, não
permitindo datas concomitantes de férias com férias e demais
eventos como Faltas, afastamentos, férias prêmio e rescisão.

VI.

Abono Pecuniário;
a. Possibilita divisão do Abono Pecuniário para cada período de
gozo, limitado ao saldo de férias.

4- Alteração ou Exclusão de Férias Gozadas:
a. Não será permitida a exclusão ou alteração de gozo de férias
com calculo encerrado, desde que o PARMFO (página 4, tenha
preenchimento “S” para cálculo automático das férias
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5 – Alerta referente a Afastamentos dentro do período aquisitivo, a partir da
parametrização da página 3 e 4, afastamentos previdenciários ou não
previdenciários.

A mensagem acima “ALERTA” para um período que deverá ser analisado pelo
operador. Parametrização, demonstrada nas páginas 3 e 5. PARMFO +
ITEVENTO X Período Aquisitivo.
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6 – Férias Vencidas x Rescisão

A partir de agora, ao lançar uma rescisão no sistema de pessoal ( Cadastro de
Servidor, Menu 05-1 - Evento Rescisão ), esse lançamento passará a atualizar
o cadastro de Férias Vencidas ( Evento Férias ), referente ao saldo das férias
deduzindo ou não as faltas, conforme parametrização. Serão listadas
mensagens no rodapé do programa, como:
“AGUARDE, ATUALIZANDO DIAS DE SALDO DE FÉRIAS / FALTAS”
“FALTAS ALTERADAS DE XX PARA YY. O programa fará menção de qual
período aquisitivo se refere à mensagem, podendo ser listada na quantidade de
férias vencidas encontradas. Férias Vencidas = Gozo em Branco
“SALDO ALTERADO DE XX PARA YY. O programa fará menção de qual
período aquisitivo se refere à mensagem, podendo ser listada na quantidade de
férias vencidas encontradas. Férias Vencidas = Gozo em Branco

Avenida do Contorno, 7962, salas 101 a 106, Lourdes, Belo Horizonte/MG – CEP 30.110-056 Telefone:
(31) 2513-7300 - Fax (31) 2513-7333 www.agpsa.com.br - email: agp@agpsa.com.br

7 – ATPAFER ( Programa executado no encerramento do TC=1, internamente
faz a inclusão de novos períodos aquisitivos)
Conforme parametrização dos cargos e funções passa a incluir Periodos
Aquisitivos diferente de um ano, como é o caso dos semestrais.

8 – CALFOLHA ( Menu 05-6)
Passa a gravar a quantidade das férias vencidas em dias exceto para quem
tiver parametrização em dias utéis do PARMFO, tela da página 5.

Em caso de dúvida favor entrar em contato com o atendimento através do
telefone 31 2513-7300 ou pelo chat.

Atenciosamente,

Academia de Gestão Pública S/A
Equipe técnica da folha de pagamento
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