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Situação Divulgado

Órgão de origem 20113 - MINISTERIO DO PLANEJ.,ORCAMENTO E GESTAO

UORG de origem 57643 - Coord-Geral Gestao de Rotinas FP-SEGEP

Assunto CONTRIBUIÇÃO À FUNPRESP SOBRE ADICIONAIS/FUNÇAO/CARGO EM COMISSÃO

Motivo ORIENTAR PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA INCLUSÃO ADICIONAIS/ FUNÇÃO/CARGO NA
BASE DE CÁLCULO P/ FUNPRESP

Data de divulgação 26/11/2013

Data fim da divulgação 26/12/2013

Data/hora de cadastro 26/11/2013 14:39:52

DESTINATÁRIOS

Órgão Uorg

Todos Todas

TEXTO *

Senhores Dirigentes de Recursos Humanos,

Informamos, a seguir, os procedimentos operacionais para inclusão de parcela remuneratória percebida em decorrência do local de
trabalho (adicionais de insalubridade, periculosidade, raio x e ionizante) e do exercício de cargo ou função de confiança para servidor
participante do plano de benefícios da  FUNPRESP, que tenha optado pela inclusão e se encontre em exercício em Órgão do Poder
Executivo Federal.
Até o desenvolvimento de funcionalidade específica no Módulo Servidor do Siapenet, a inclusão das parcelas mencionadas, somente
serão incluídas pela UPAG do servidor utilizando o mesmo campo de desconto de PSS.

Para inclusão na base de contribuição dos  de insalubridade, periculosidade, raio x e ionizante:adicionais
1)    Acessar o endereço eletrônico: www.siapenet.gov.br
2)    Clicar em órgão/upag;
3)    Clicar em servidor;
4)    Clicar em adicional;
5)    Clicar em concessão de adicional;
6)    Informar: identificação única ou órgão e matrícula ou nome ou CPF;
7)    Clicar sobre o nome do servidor para abrir os vínculos;
8)    Clicar no vínculo do servidor (órgão ou matrícula ou situação funcional);
9)    Clicar em incluir;
10)    Selecionar o adicional e clicar em avançar;
11)    Preencher os campos marcados com * (são de preenchimento obrigatório) - Clicar em SIM para o campo desconto PSS;
12)    Clicar em gravar;

Para inclusão na base de contribuição de parcela referente ao :cargo ou função de confiança
1)    Acessar o SIAPE;
2)    Acessar a transação CAIADESPSS;
3)    Informar a matrícula do servidor;
4)    Informar data de início da opção de desconto sobre PSS;
5)    Confirmar opção de desconto informando S;
Obs.: a opção para contribuição sobre a função deverá ser efetuada pelo órgão onde o servidor encontra-se em exercício.
Oportunamente serão transmitidas as informações quanto às questões operacionais para incidência do desconto da contribuição da
FUNPRESP sobre essas parcelas quando o servidor estiver em exercício em outro poder.

Atenciosamente,

          Iris Paula de Santana Ramos Morais                                               Carlos Augusto Silva
Coordenadora-Geral CGFOP/DEGEP/SEGEP/MP                 Coordenador-Geral CGDMS/DESIN/SEGEP/MP
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