Nova versão do Sistema de Administração de Pessoal – SAP 342

Novidades:

1) Agrupamento dos Menus de Ficha Financeira no menu 04-5.
Ao acessar o menu 04-5 serão listados todas as opções de Ficha Financeira do
Sistema, com o objetivo de agrupar programas/relatórios por assunto,
melhorando e simplificando a pesquisa para o operador. Os demais menus
serão limpos, unificando todos os programas do mesmo assunto “Ficha
Financeira” no Menu 04-5.
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2) SICOM 2016 – Módulo Acompanhamento Mensal. Versão 5.2 2016 –
Leiaute dos arquivos. (Item exclusivo para institutos Próprio de
Previdência)
Conforme Módulo Acompanhamento Mensal, Versão 5.2.2016, os Institutos
Próprios de Previdência, deverão a partir da competência Janeiro/2016,
considerar as alterações descritas abaixo:

“Informar se a despesa do RPPS refere-se ao Poder Executivo ou Legislativo:
1 – Poder Executivo; (Prefeitura e Entidades)
2 – Poder Legislativo; (Câmara)
OBS.: Este campo deverá ser preenchido somente para o órgão do tipo RPPS.”

/Módulo Completo: http://portalsicom1.tce.mg.gov.br/leiautes/moduloacompanhamento-mensal-2016-versao-5-2.
Item 4 - Acompanhamento Mensal e sub-item 4.24 – EMP – Detalhamento dos Empenhos do
Mês

Em atendimento a exigência acima, novos campos foram disponibilizados para
o cadastramento e manutenção dos servidores Inativos e Pensionistas dos
Institutos Próprios de Previdência.
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2.1) Pensionista
Ao acessar o cadastro de um Pensionista, seja para inclusão ou manutençao,
no item provimento sem concurso, conforme tela abaixo, o campo “Origem
Pensao” deverá ser preenchido com opção 1 ou 2, conforme a origem do
vinculo.

1 – Poder Executivo – ( Origem da Prefeitura e outras entidades )
2 – Poder Legislativo – ( Origem da Câmara )
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2.2) Inativo
Ao acessar um cadastro de um Inativo, seja para inclusão ou manutençao, no
item provimento sem concurso, conforme tela abaixo, o campo “Origem Apos:”
(Origem Aposentadoria) deverá ser preenchido com opção 1 ou 2, conforme a
origem do vinculo.

Importante: Os campos acima estarão habilitados apenas para Institutos
Próprios de Previdência. Para Inativos e Pensionistas já cadastrados, o
operador do Sistema de Administração de Pessoal – SAP 342, deverá
preencher os campos “Origem Pensao e Origem Apos.”, conforme o caso,
antes do encerramento da Folha de Janeiro/2016.
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