
COMUNICADO Nº 11, de 05 de julho de 2016 – SEAP/DRH

Assunto: Implantação da 2ª Fase de Atualização - Meta-4 

Pelo presente, este Departamento informa às Unidades de Recursos Humanos e Gerentes / RH,
que  a implantação da 2ª fase do Projeto de Atualização Tecnológica do M4 - Sistema de
Gestão de RH, com a alteração do motor da folha de pagamento está prevista para ocorrer no
mês de agosto/2016.

Visando a garantir a integridade dos dados, são necessários e imprescindíveis, 2 (dois) meses
seguidos de paralelos entre as duas versões da folha, com a implantação no 3º (terceiro) mês;
 
A equipe do projeto, embora conhecedora da complexidade desta atualização, está  projetando a
implantação  no  2º  (segundo)  paralelo  (agosto),  tentando  evitar  muitos  transtornos,  porém,
dependendo dos resultados apresentados, a implantação poderá ocorrer em setembro/2016.

A equipe  do  projeto,  definiu  um cronograma para  a  implantação  da  fase  final  do  projeto  de
atualização  tecnológica,  inclusive  estabelecendo  algumas  ações/datas,  conforme  abaixo
relacionado:

-  o  acesso  aos  Sistemas  M4,  SIP e  RHC,  no  período  de  29/07  até  29/08, só
permitirá CONSULTAS, não sendo possível realizar nenhum tipo de manutenção;

- algumas datas estão sendo ajustadas para que, mesmo sem acesso aos sistemas,
tenhamos prazos para manutenção em todos os meses; 

-  término da manutenção para julho/2016: 08/07. Só serão reprocessados casos
que tenham impacto na continuidade do processamento da folha;

- início da manutenção para agosto/2016: 21/07;

- término da manutenção para agosto/2016 : 29/07;

-  aposentadorias:  só  serão  publicadas  aposentadorias  que  derem  entrada  no
SCF/DCRH, remetidas pela Paranaprevidência até o dia 08/07. Após esta  data, só
serão publicadas aposentadorias no mês de setembro; 

- não serão realizadas folhas complementares nos meses de julho e agosto/2016; 

- não haverá pagamento de Auxílio Funeral no mês de agosto/2016;

- apenas serão gerados os pagamentos de Auxílio Alimentação.

Enfatizamos a necessidade de realizar a atualização do Sistema Meta-4. Nesse sentido, ainda
que suspensos alguns procedimentos relacionados à folha de pagamento, é importante destacar
que o servidor não será prejudicado.    

Atenciosamente, 

                      Simone Messias Priotto    
         Diretora de Recursos Humanos, em exercício


