
 
Soluções em Informática

Quem somos nós?

A Millenium é uma empresa especializada no planejamento, desenvolvimento e implantação de 
sistemas, atuando desde o projeto para aquisição de equipamentos necessários a infra-estrutura, até a 
manutenção dos sistemas implantados, proporcionando total e integrada informatização de sua 
empresa.

Em nossa fundação nossas metas foram direcionadas ao setor público e ao longo de nossa trajetória, 
expandimos para as áreas: financeira, administrativa  e  construção civil, em implantações geradas a 
partir da utilização de linguagens de quarta geração e softwares de vanguarda. 

Com o intuito de oferecer ao Setor Público condições para a realização de uma administração de 
pessoal dinâmica, moderna e desburocratizada, a Millennium desenvolveu o Sistema Integrado de 
Administração de Pessoal do Setor Público  SIAP.
O SIAP é elaborado por uma equipe com amplo conhecimento em Administração Pública e possui 
características que possibilitam sua implantação nas diversas esferas de governo, observando as 
particularidades de cada Instituição Pública.

MÓDULOS
O SIAP  Sistema Integrado de Administração de Pessoal do Setor Público, tem como finalidade 
melhorar o fluxo de documentos, facilitar o acesso às informações, permitir melhor controle dos 
procedimentos e realizar o tratamento da freqüência dos servidores públicos, desde a nomeação até a 
aposentadoria. Através da coleta eletrônica do registro de ponto, o sistema permite o tratamento da 
freqüência dos  funcionários de uma forma fácil e eficiente, otimizando o controle eletrônico de atrasos, 
faltas, horas extras, férias, compensações, afastamentos, licenças, contagem de tempo, previsões, 
entre outras diversas rotinas que o Estado impõe.

O que é o SIAP?
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Cadastro Principal: 

Administração do Ponto:

  Possibilita o armazenamento das 
informações referentes aos dados pessoais e  funcionais 
do servidor, no que se refere aos dependentes,  cursos, 
unidades administrativas, membro de comissão, 
readaptação, cargos e suas formas de provimento e 
horário especial de estudante.

   Permite a importação dos 
dados armazenados em coletores de freqüência para o 
sistema, apontando, após o  processamento, as  
ocorrências do dia.

Controle de acesso ao sistema:

Cadastro Básico:

  através do menu de 
usuários ou grupos, possibilitando a geração de históricos 
de inclusões, alterações ou exclusões.

  Compreende diversas tabelas básicas 
do sistema, possibilitando o armazenamento das 
informações fundamentais para os demais cadastros, 
como por exemplo: horários, ocorrências,  cargos, 
unidades administrativas, municípios, grau de parentesco, 
localização, estado civil, meio de transporte e unidades da 
federação.

O SIAP contempla: 

Freqüência:

Substituição:

Compensação:

Contagem de Tempo:

Fichas Financeiras:

Pagamento

Abono Eletrônico:

  Realiza o controle da freqüência dos servidores, considerando as marcações do relógio 
ponto e os horários de trabalho, bem como o cadastro prévio de crachá provisório, afastamentos, 
controle e escalas de férias e dias sem expediente. Permite o regularização de faltas e atrasos, tanto 
individual como em lote.

   Gerencia através da escala de substituição com o titular e até quatro substitutos a 
geração de  apostilas para pagamento da diferença de remuneração.

  Controla o saldo de horas extras compensáveis ou indenizáveis das convocações 
para serviço extraordinário .

  Realiza a contagem de tempo do servidor, considerando faltas, afastamentos, 
penalidades, tempo de serviço, incluindo o período comprovado em outras secretarias. Permite o 
cálculo, o controle e a consulta das previsões e concessões de diversos benefícios, como férias, 
adicionais, licença prêmio, progressão de grau, sexta-parte, incorporações de gratificações e de 
diferença de remuneração e aposentadorias, além de gerar o demonstrativo de freqüência e certidões.

 Possibilita o cadastramento de todos os pagamentos realizados ao servidor 
como escala de vencimento, gratificação, abono, vantagem, adicional e comunicações de acréscimos 
ou supressões.

 - Controla as indenizações recebidas pelo servidor (auxílio transporte-alimentação, horas 
extras indenizáveis, 1/3 de férias ou em pecúnia, licença prêmio em pecúnia, desconto de ausência, 
atraso e saída antecipada), bem como possibilita a exportação de dados à folha de pagamento a 
terceiros, através de Operador Eletrônico.

  Permite a realização do abono por superiores hierárquicos designados, com a 
utilização de códigos pré-definidos.
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