
MANUAL PARA GERACAO DE VALE TRANSPORTE POR EMPRESA 

Na versão do Consisa SGRH que esta disponível para download a partir de 24/06/2014 

foram implementadas novas regras para geração do Vale Transporte por empresa, 

dentre elas: 

1. Para FÉRIAS, AVISO PREVIO e AFASTAMENTO o sistema fará a contagem dos dias úteis 
para pagamento do VT 

2. Foi incluído filtro de seleção para agrupamento dos empregados por Centro de Custo. 
 

Vamos exemplificar as novas regras para geração do VT considerando o mês de Junho e um 

funcionário que utiliza 2 (dois) VT por dia. 

 

No mês que ele trabalha normalmente sem ocorrência de FÉRIAS, AFASTAMENTO, AVISO 

PREVIO, será calculado para compra de VT a quantidade normal conforme dias úteis do mês 

que no nosso exemplo tem 24 dias úteis e 6 de folga (5 domingos 1 feriado). 

 



1. FÉRIAS 

 

Pela registro do aviso de férias iniciando gozo em 01/06 o sistema não gera nenhum VT para 

empregado. 

 

Caso o aviso de férias com abono no inicio, ou seja, gozo a partir do dia 11/06 o sistema vai 

gerar o VT para os dias que serão trabalhados que serão 7 (sete) dias (de 02 a 06 e de 09 a 10) 

 



2. AFASTAMENTO 

 

Como afastamento iniciou dia 02/06 segunda feira (dia 01 domingo) com data fim em 02/07, 

na geração de VT o sistema gera quantidade 0 (ZERO) devido ele não ter direito a VT o mês 

todo. 

 

Supomos que o afastamento fosse de 15 dias conforme abaixo. 

 



Nesse caso o sistema gerou 22 VT que corresponde a 11 dias. 

Dias 02 a 07 na primeira semana = 6 dias 
Dias 09 a 12 na segunda semana = 4 dias 
Não gerou nada na terceira de 16 a 21 
Não gerou nada na quarta 23 28 (ultimo dia de afastamento) 
Gerou dia 30 = 1 dia 
Total 11 dias = 22 VT 

 

3. AVISO PRÉVIO  

Aviso do empregado para empresa com data de inicio em 18/06/2014 e data fim 18/07/2014 

 

No mês de junho vai gerar VT para todos os dias 

 

 

 



No mês de Julho vai calcular ate dia 18/07/2014 16 dias úteis. 

De 01 a 05 primeira semana = 5 dias 

De 07 a 12 segunda semana = 6 dias 

De 14 a 18 terceira semana = 5 dias 

Total 16 dias = 32 VT 

 

Para conferencia dos dias úteis e de folga utilizar a tabela do menu TABELAS > TABELAS 

GENERICAS > DIAS UTEIS / FOLGA. 

A tabela tem como dias de folga apenas o DOMINGOS, quando existe um feriado Municipal, 

Estadual ou Nacional os dias de folga devem ser atualizados pelo usuário. 

A mesma tabela e utilizada para calculo do RSR – Repouso Semanal Remunerado 

Lembrando que para as empresas que usam a forma de calculo com base em 30 dias nos dias 

com 31 deve ser considerado com menos um dia útil, porem a regra não se aplica para calculo 

do VT apenas para RSR. 

 


