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                                 COMUNICADO 

 

Solicitado por: Núcleo de Frequência e Pagamento NFP 

Autorizado: Dirigente Regional de Ensino  

Transmitido: NIT 

Comunicado: 213/2022 

Data: 01/04/2022 

Assunto: Cronograma de Pagamento Abril 2022 
 

 Cronograma para Digitação de Pagamento 
                                                         ABRIL/2022 

 
 
 

Informamos que o cronograma está disposto em ORDEM CRONOLÓGICA (por 
data do evento).      
Favor atentar aos "eventos".    
  
Com a finalidade de prevenir eventuais bloqueios e inconsistências, solicitamos 
empenho na digitação do BFE pelas Unidades Escolares. Havendo dúvidas ou 
problemas na digitação, deverá ser comunicado a este Núcleo de Frequência e 
Pagamento, em tempo hábil para análise e solução. Não deixar para o último dia 
do cronograma.    
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A digitação da frequência referente ao mês de MARÇO de 2022 estará 
disponível: de 01 a 11/04/2022.  
  
 
Importante atentar-se ao PV que está ativo no BFE/PAPC (CONV).     
Lembrando que a ausência da digitação da frequência e a digitação em PV 
divergente, ocasiona o bloqueio de pagamento.     
     
  
Alteração de Jornada/TSE Jornada:   
Salientamos que as fases corrigidas ou alteradas dentro do cronograma, terá 
arquivo de lauda gerado para publicação em DOE conforme mencionado no item 
correspondente. 
  
As planilhas de Alteração de Jornada ou Tornando sem efeito, enviadas até a 
data do fechamento do cronograma às 17:00 horas, serão publicadas na data 
informada.   
  
Enfatizamos a importância da conferência para que haja correção em tempo hábil 
da carga horária na SED, antes do envio da planilha, pois as alterações solicitadas 
serão apenas anotadas e publicadas. 
Lembramos que após a correção da carga horária na SED deverá ser 
reprocessada, conferida, rejeitada e migrada para o funcional.  
    
Em caso de dúvidas, entrar em contato através do e-
mail decapnfp@educacao.sp.gov.br 
 
Atentar-se aos prazos estipulados no cronograma a seguir: 
 

mailto:decapnfp@educacao.sp.gov.br
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Contamos com a costumeira colaboração de todos. 
 
Atenciosamente, 
 
 
 

 

 

 



 
Endereço: Rua Regente Feijó, 773 - Centro - Capivari/SP 

Telefone: (19) 3491-9200 
E-mail: decap@educacao.sp.gov.br 

 
 

Responsável: 

                                                                                                Olga L. M. T. Tomazela 

                                                                                                   Diretor I - NFP 

 

 

 
De acordo: 

                                                                                         Rosilene Aparecida de Oliveira Silva 

                                                                                                 Diretor II – CRH 

 

 

 

 

 

 


