Parametrização de Banco de Horas
(Frequência)
Existem regras especificas para o Banco de Horas, porém vamos mostrar como parametrizar o sistema
para uma regra simples, aonde teremos o saldo do débito e crédito no mês.
•

Cadastro de Evento no modulo da folha de pagamento:

Devemos cadastrar os eventos de “Credito” e “Débito” que irá compor o banco de horas, os
mesmos serão usados para fazer o pagamento ou desconto desse banco.

•

Evento de Crédito (Provento)
Caminho: Cadastro>>evento>>cadastro de Eventos

•

Parametrização na Frequência
Caminho>>acumulado>>banco de horas>>cadastro

Nesta tela deverá associar os eventos que irão fazer parte do banco de horas, exemplo o evento 18 ao
clicar em “Autoriza” desmarcar a opção “Utilizar Acréscimo” e ir dando “Enter” até o mesmo ser associado
na aba ao lado.
Fazer este procedimento para todos os eventos que irão participar do banco de horas inclusive o evento
de horas em atraso ou jornada incompleta, e por final “Gravar”.

•

Parametrização da Empresa
Caminho>>cadastro>>parâmetros>>empresa

Nesta tela deverá marcar as opções acima “destacadas”.

•

Parametrização das ocorrências que farão parte do Banco:
Caminho>>cadastro>>frequência>>ocorrências

Para a ocorrência de horas normais:

Informar no campo “Desconto Compl. Jornada” o evento de Débito criado na folha para abatimento do
atraso/Jornada Incompleta

Na aba “Configurações II” no campo “Listagem de Movimentos” para a ocorrência de Digitação diária
marcar as opções de Crédito, Débito e a Extras/Jorn. Incompleta, para que o sistema leve para o banco as
Horas Extras (Crédito) e a Jornada Incompleta (Débito).
Para as ocorrências que irão abater do Banco de Horas, deverão ser configurados da seguinte forma:

Nesse exemplo abaixo, estamos tratando de uma “ Folga Compensada” , caso não tenha a ocorrência

deverá criar nova ocorrência e seguir a parametrização.

•

Configuração do Banco de Horas no cadastro do Parâmetro:
Caminho>>cadastro>>parâmetro>>cadastro

O próximo passo é configurar o cadastro de parâmetros, esta configuração deverá ocorrer em todos os
parâmetros que farão parte do banco de horas.

Este procedimento deverá ser realizado nas abas Normal, Sábado e Domingo, se a Folga trabalhada e
Feriado trabalhado também forem para o banco deverá também associar o evento.
Após realizar todas parametrizações acima mencionadas deverá realizar o acumulado do ponto onde irá
constar as informações do banco na listagem de movimentos.

•

Acumulado do Banco
Caminho>>acumulado>>acumula frequência

Ao emitir a listagem, deve marcar a opção “ imprimir banco de horas”, que seguirá da seguinte forma:

Nota-se que o saldo ficou como negativo, pois o saldo negativo foi maior do que o crédito.

•

Pagamento do Banco de Horas
Caminho>>acumulado>>banco de horas>>pagamento

Para fazer o pagamento do banco, você escolhe de qual forma melhor lhe atende:

Após feito o pagamento, a listagem de movimento fica da seguinte forma:

