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VERSAO 339 

 

Atualização da Versão 339 com necessidade de reinicialização do servidor 

 

Principais Novidades: 

 

1 – Agrupamento dos Menus por Itens  

 

Buscando aperfeiçoar e facilitar o acesso dos operadores a escolha dos 
programas e relatórios oferecidos pelo Sistema de Administração de Pessoal 
da AGP,  foi feito um agrupamento dos programas/relatórios por assuntos e 
para começar o tema selecionado foi FÉRIAS. A partir da instalação da versão 
339, a opção do menu 04-3 – Férias de Servidores carregará as seguintes 
opções: 
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Lista_Ferias_de_Servidores – Menu anterior  04-3.  

Lista_Programacao_de_Ferias_de_Servidores – Menu anterior 21-1. Esta 
opção está sendo retirada do menu.  

Lista_Recibo_e_ou_Aviso_de_Ferias_de_Servidores – Menu anterior  11-1. 
Esta opção está sendo retirada do menu.  

Lista_Ferias_Premio_de_Servidores*.  

Lista_Programacao_Ferias_Premio_de_Servidores*.  

 

* Novos menus contendo relatórios de Férias Prêmio. Se na sua entidade o 
item de Férias Prêmio não estiver habilitado e está previsto na legislação do 
município, gentileza entrar em contato com nosso suporte para esta 
habilitação.  

 

 2 ) Gerador de Relatórios  - SERVCEL - Envio de novo  modelo de Gerador de 
Relatórios. O novo Modelo unifica todas as opções disponíveis para os clientes 
de maneira específica. O programa é o SERVCEL, para saber em qual menu 
está em sua base de dados, pesquise com F3 na tela principal para localização 
do mesmo. Este relatório é gerado no formato EXCEL. 

 

3)  Está sendo habilitado uma nova configuração de SUSPENSAO para 
dedução de dias na Certidão de Contagem de Tempo de Serviço, atualmente 
apenas faltas e licenças( estas devidamente parametrizadas) podem ser 
deduzidas. O novo código é SUS – Afastamento por SUSPENSAO, criado 
como código de Afastamento.  Caso o usuário já tenha em sua base um código 
de SUSPENSAO diferente de SUS, e em sua legislação este período deve 
deduzir na Contagem de Tempo de Serviço, entre em contato com nosso 
suporte para que seja feito a devida parametrização para o código já existente.  
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4)  Possibilidade de parametrização de apenas abono pecuniário sem gozo. 
Caso a legislação do município tenha esta previsão, gentileza entrar em 
contato com o suporte para esta habilitação.  

 
 
5) Retirada do cadastro de servidores do evento Tomador de Serviço.  
 

 
 

Essa exclusão será apenas para limpar o visual da tela de acesso, caso o 
município não utilize. 

 

 

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 

 


