WORKSHOP –FÉRIAS
ORÇAMENTÁRIAS
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Integração Contábil Novo – Férias Analíticas

Disponibilizamos uma nova opção para Integração Contábil do Cálculo de Férias,
quando este tiver o valor de Líquido maior que ZERO.
Para os clientes que desejam Integrar as Férias de forma analítica; realizando o Empenho
em suas respectivas contas de Despesa, sem realizar o lançamento de empenho Extra;
conforme o Recibo de Férias, deverão proceder com os passos a seguir:

No módulo de Integração Contábil Novo, selecionar a opção de Férias Analíticas.

Parametrizar as incidências de acordo com os desdobramentos conforme orçamento, no
exemplo utilizarei FÉRIAS e FÉRIAS 1/3, para isto parametrizar conforme abaixo:
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Verificar Abonos

Despesa por Categoria e Local Contábil
As incidências devem ser parametrizadas na integração com a sua respectiva Natureza
de Despesa:

Novas verbas Criadas para atender a demanda:
Novas Verbas Formadoras de Líquido de Férias que serão utilizadas POSITIVO nas
incidências para Integrar pelo Tipo de Cálculo de Férias:
•
1453 Líq. Férias
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•
•
•
•
•
•
•
•

1454 Líq. Férias 1/3
1455 Líq. Férias Abono [não será calculado média ponderada]
1456 Líq. Férias Abono 1/3 [não será calculado média ponderada]
1457 Líq. Média Férias
1458 Líq. Média Férias 1/3
1459 Líq. 13º Slr nas Férias
1460 Líq. Média Abono Pecuniário 1/3 [não será calculado média ponderada]
1461 Líq. Média Abono Pecuniário [não será calculado média ponderada]

OBS.: as verbas de abono pecuniário serão contabilizadas com seu valor Integral,
conforme pago no recibo de férias

As incidências parametrizadas com as contas de Férias Analíticas devem incidir
NEGATIVO nas contas já existentes:
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Observação: A verba 1463, deve ser informada NEGATIVA, na incidência de
maior valor, no caso a Conta de Férias Antecipadas.

Após o cálculo das Férias, o sistema vai gerar os valores dos proventos e gerar MÉDIA
PONDERADA dos mesmos.

Neste processo de Integração das Férias serão desconsideradas as retenções bem
como os patronais, as integrações citadas serão realizadas na folha mensal, juntamente
com a diferença restante dos valores de Férias.
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Ao gerar o processo de Integração de Férias, serão gerados os valores pelas MÉDIAS
PONDERADAS, conforme Ficha Financeira do referido Cálculo, o líquido da ficha de
Férias deve fechar com o Líquido da Integração.

RELATÓRIO GP

RELATÓRIO CP
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Ao gerar a Integração da Folha Mensal ocorrerá a Integração dos Extras, Patronais e
Diferença dos Valores de Férias:
NOTA IMPORTANTE: RETIRAR A VERBA 533 DA INTEGRAÇÃO.

RELATÓRIO GP
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RELATÓRIO CP

Também foi desenvolvido um novo Demonstrativo da Folha, que utilizar o Gerador
Stimulsoft (o mesmo do contracheque do portal):
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Folha Mensal: listará as informações calculadas referente à média ponderada para os valores de férias.
Férias: listará os valores de férias calculados a partir da média ponderada.

9

