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SD-VITRUVIO-GRH
Sistema de Gestão de Recursos HumanosSolução

O , é uma ferramenta com a finalidade de auxiliar o departamento Sistema de Gestão de Recursos Humanos
de Recursos Humanos na Gestão de Pessoal e no processamento da Folha de Pagamento, faz a gestão das 
informações organizacionais, administrativas, financeiras e legais dos servidores da Prefeitura, além de dotar 
a administração municipal de informações consistentes e fidedignas para a tomada de decisões sobre pessoal.  
Controla os processos de Contratação, Movimentação, Afastamento, Férias, Frequência, Treinamento, 
Pensão Judicial, Pagamento e Rescisão Contratual.  

Principais funcionalidades:

 Registro dos dados de servidores, pensionistas, estagiários e aposentados;
 Registro de dependentes e pensões alimentícias;
 Lotação de trabalho, cadastro de autarquias, secretarias, departamentos, setores, seções e unidades do 

município;
 Controle de férias e licença prêmio;
 Registro de afastamentos e rescisões;
 Gerenciamento do plano de cargos e salários;
 Ascensão vertical e horizontal do servidor;
 Simulação de contracheques;
 Geração de folha de pagamento para as diversas empresas do município, desde previdência de regime 

próprio, à autarquias e fundações;
 Criação de verbas com fórmulas de cálculo personalizáveis;
 Atualização simplificada de fórmulas para Imposto de Renda e INSS;
 Controle de lotes de pagamento;
 Controle de margens consignáveis, consignados e consignatários;
 Módulo de Auxílio Transporte;
 Geração de informes de rendimento;
 Importação de consignados;
 Exportação de arquivos bancários de contracheque;
 Exportação de arquivos de folha, como a DIRF, RAIS, SEFIP, SIGA-BA, SIPREV e MANAD;
 Relatórios gerenciais e cadastrais;
 Controle e registro completo de alterações de cada usuário, log.

Módulo de Gestão de Estágios - MGE

Desenvolvido para atender as necessidades das prefeituras no controle de contratos de estágio. Permite 
que os diversos órgãos do município cadastrem os dados pessoais do estagiário e do contrato de estágio, 
para que posteriormente, o setor de recursos humanos analise estes dados e exporte-os para o sistema de 
folha de pagamento, dando mais agilidade, praticidade e segurança a todo esse processo. Possibilita a 
impressão de contratos, o controle de férias e aditivos de contrato, com: Cadastro de estagiários; Controle 
de contratos de estágio e aditivos; Impressão de contratos e aditivos de estágio personalizáveis; Controle 
de férias; Relatórios cadastrais.
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Sistema de Gestão de Recursos HumanosSolução

Modulo de Contracheque Online: 

Através desse modulo todos os servidores ativos e aposentados do município consultem online os valores 
e lançamentos de cada contracheque de forma segura e simples, com comodidade, agilidade e segurança 
no acesso dessas informações. O contracheque online dispõe uma versão mobile, desenvolvido para 
aparelhos celulares e tabletes. Com: Cadastro de servidores e senhas; Consulta e validação de 
contracheques online; Consulta e emissão de informe de rendimentos.

Benefícios:

 Agilidade nos processos e tomadas de decisões;
 Cadastro e controle das informações dos servidores;
 Cadastro e controle das informações dos estagiários;
 Criação de relatórios e gráficos gerenciais;
 Contracheque emitido via Internet, ficha financeira, comprovante de rendimentos anuais, aviso de férias 

e outras informações.
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