
Versão Aspec Folha 19.12.1.4

Ajustes da Versão

 GPS e GPM  –  Para os clientes que pagam o décimo no mês do
aniversário agora podem emitir as guias da GPS e GPM total, para isso
basta escolher a opção vazia do campo mês

Ajustes da Versão de Dezembro 19.12.1.3

 Contra Cheque – Ao selecionar o tipo de folha Décimo o sistema 
estava mostrando uma mensagem de erro

 Ficha Financeira – Correção na informação da base de calculo INSS e
PM na coluna do Décimo 

 SIAI - RN – Ajuste na geração do arquivo

Ajustes da Versão de Dezembro 19.12.1.2

 Com  a  Versão  19.12.1.1  a  tela  de  geração  do  SIOPE  não  estava

inicializando, fizemos a correção na versão 19.12.1.2
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Ajustes da Versão de Dezembro 19.12.1.1

Emenda Constitucional nº 103 de 2019

Art. 9º, §§ 2º e 3º, diz:

Limitação do rol de benefícios do RPPS às aposentadorias e à pensão por morte (os afastamentos por
incapacidade temporária para o trabalho e o salário-maternidade não devem ser pagos à conta do RPPS,
ficando a cargo do Tesouro dos entes federativos, passando agora a ser considerado como um benefício
estatutário e não mais previdenciário, integrando a remuneração para todos os fins, com relação ao salário-
família e o auxílio-reclusão, entendemos que a sua natureza é de benefício assistencial a ser concedido a
servidores de baixa renda, inclusive quando aposentados, não integrando a remuneração destes, estando a
cargo do ente federativo o seu pagamento).

Portanto, a licença maternidade, os afastamentos temporários e o salário-família, agora serão pagos pelos
entes federativos 

Para atender o artigo 9º, § 3º criamos duas novas rubricas (Classificação Orçamentária):

24 - Licença Maternidade RPPS

25 -  Salário Família RPPS 

E dois novos motivos de afastamento: 

50 - Licença Maternidade RPPS

51 - Licença Médica RPPS 

Licença Maternidade RPPS – No caso da licença maternidade o sistema segue a mesma funcionalidade
usada hoje com a licença maternidade rubrica 22, sendo que ao cadastrar o afastamento 50 – Licença
Maternidade RPPS o sistema não fará a dedução do valor na GPM – Guia da Previdência Municipal, só
será permitido cadastrar esse afastamento para as servidoras do regime próprio.

Observação: O sistema mostrará na inicialização e no fechamento da folha um aviso para que seja feita a
correção das licenças atualmente cadastradas. 

Salário Família  RPPS –  Após atualizar  a versão 19.12.1.1  solicito  que faça um recalculo  da folha de
pagamento  sendo  assim  o  sistema  verificará  os  servidores  que  fazem  parte  do  regime  próprio  de
previdência e mudará o salário família código 9 para o salário família RPPS código 25 

Licença Médica RPPS – Criamos o afastamento 51 – Licença Médica RPPS que será usado para os casos
de  afastamentos  por  incapacidade  temporária,  ao  cadastrar  o  afastamento  o  sistema  mostrará  essa
informação na folha por setor. 
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