PROCESSAMENTO DE
FOLHA DE PAGAMENTO
DESCENTRALIZADA
Solução para gestão salarial de
servidores/funcionários dos órgãos
públicos estaduais da Administração
Descentralizada do Estado.
Estrutura de cálculo atualizada com a
legislação vigente que atende ao
quadro de servidores ativos no Estado.
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PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DESCENTRALIZADA

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS
✓ Gestão do pagamento para indivíduos com vínculo com o Estado (servidores
ativos) e sem vínculo com o Estado (autônomos) que tenham alguma forma
de vínculo salarial com o Estado;
✓ Atende aos órgãos dos poderes Judiciário, Legislativo e Executivo
(Autarquias e Fundações);
✓ Produtos integrados com as diversas bases de dados estaduais, entre elas:
consignações, contabilidade do Estado, informações federais, portal de
transparência e Audesp;
✓ Acesso ao sistema pela WEB utilizando a rede Intragov;
✓ Entrada de eventos em massa de forma automatizada;
✓ Disponibilização em Portal Web de Demonstrativos de Pagamento, Informes
de Rendimentos e Manuais do Sistema;
✓ Geração e disponibilização dos produtos de pagamentos, tais como:
bancários, informações financeiras e contábeis, relatórios estatísticos e de
apoio;
✓ Engloba todos os insumos necessários para a prestação do serviço:
Processamento em alta plataforma (Mainframe), armazenamento, backup,
retenção de dados, bem como serviços de operação, gestão, suporte técnico
e apoio operacional às áreas de Administração de Pessoal do cliente;
✓ Relatórios disponíveis pela Web utilizando usuário e senha com perfis
diferenciados de acesso;
✓ Treinamento durante a fase de implantação do sistema;
✓ Suporte técnico para operações do sistema;
✓ Além do Processamento da Folha Mensal (núcleo) e das Suplementares (com
geração ou não de produtos), a solução oferece os seguintes serviços
complementares:
o Cálculo adicional da folha normal – após 4º cálculo;
o Cálculo e emissão da DIRF retificadora;
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o Rescisão contratual – regime CLT;
o Guarda de dados até 30 anos;
o Sistema de freqüência e controle de férias vencidas/proporcionais;
o Manutenção e geração de arquivos SPREV (envio de informações da
folha dos servidores estatutários, tais como recolhimentos efetuados,
vencimentos, dados de dependentes para a SPREV, órgão
responsável pela gestão das pensões e aposentadorias da
administração direta e indireta do Estado);
o Integração com o sistema SPREVCOM (envio de informações da Folha
referentes aos servidores estatutários e regidos pela CLT optantes do
Regime de Previdência Complementar SP-PREVCOM);
o Ferramenta para extração e geração de informações (SAS) – permite
ao cliente gerar programas para conferência de eventos da Folha,
extração de relatórios gerenciais, manipulação de dados com geração
de lançamentos para alimentar a próxima Folha, fazer simulações
como aumentos e enquadramentos
✓ Cobrança proporcional aos serviços contratados, em geral, por
servidor/funcionário processado;
✓ Rotinas que acompanham a solução:
o Pagamento mensal, folhas adicionais para pagamento de valorização
salarial e créditos avulsos, envolvendo cálculos de:
▪

Pagamentos a servidores/funcionários, pensão alimentícia,
Pensionistas do Estado, FGTS, descontos legais entre outros
específicos para o funcionalismo público

o Rotinas Anuais:
▪

DIRF e Atestado de rendimentos

▪

RAIS

▪

13º Salário

o Bloqueio e Desbloqueio para servidores ativos e inativos não
recadastrados;
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o Históricos financeiros

BENEFÍCIOS
✓ Autonomia para o cliente, com a entrada de dados no sistema centralizada no
seu setor de Recursos Humanos, garantindo:
o Ganho de eficiência operacional;
o Mais agilidade/velocidade de resposta a solicitações de gestores,
funcionários, auditores e processos jurídicos;
✓ Flexibilidade, por meio da parametrização individualizada dos sistemas,
possibilitando formas diferentes de pagamento de um mesmo evento de folha
em cada órgão, por determinação judicial ou exigência legal.

PRÉ-REQUISITOS
✓ Link de dados (Intragov / Internet)
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