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ATIVANDO EMPRESA 
 

A opção de ativar a empresa tem a função de selecionar uma empresa para 

trabalhar dentro do sistema. Para efetuar cadastros, cálculos, dentre outras opções deve-se 

primeiramente selecionar e ativar a empresa desejada. 
 

 
 

Para ativar uma empresa dentro do sistema será necessário habilitar a tela 

“Competência / Processamento”, para isso pode-se: 
 

- Pressionar o botão esquerdo do mouse sobre a competência (localizada do lado 

direito superior na tela inicial do sistema); ou 
 

 - Pressionar no teclado o botão “F12” para abertura da mesma tela. 
 

Após isso será aberta a tela “Competência / Processamento” onde pode-se 

selecionar o tipo do pagamento, uma competência e uma empresa por ordem de código, 

razão social, nome fantasia, empresas ativas, encerradas ou todas.  
 

Se mesmo após selecionar a empresa, ainda aparecer no topo da tela como TODAS 

AS EMPRESAS, verificar o tipo de processamento selecionado. O mesmo deve estar como 

EMPRESA para que haja a possibilidade de selecionar uma única empresa para iniciar os 

procedimentos. 
 

A Tecla “F11” no sistema tem a função de fechar a atual tela aberta, sem a 

necessidade de utilizar o mouse. 
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Teclado evidenciando as teclas F11 e F12 
 

 
 

Painel de Avisos 
 

 

O Painel de Avisos demonstra todas as informações de férias a pagar, contratos de 

experiência a vencer, empregados em aviso prévio, informações de sindicatos. O objetivo é 

evidenciar ao usuário informações importantes e com respectivo prazo de vencimento. O 

painel sempre irá aparecer ao selecionar a empresa com a utilização da tecla F12 ou com a 

utilização do mouse sobre o tipo de pagamento/competência conforme demonstrado a 

página anterior. 

 
 

 
Observação: Acessando “Arquivos / Parâmetros” 15 – Painel de Aviso: Demonstrar “Sim” ou 

“Não” o usuário seleciona opção desejada. 
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Abas Painel de Avisos 
 

• Férias a Pagar - O sistema buscará os dados da programação de férias de cada 

empregado. 

• Contratos a Vencer - Esta informação estará presente no cadastro do funcionário, por 

meio dos campos, dias de experiência 1 e 2. 

• Aviso Prévio - Será necessário efetuar o preenchimento do campo de aviso prévio e-

Social. 

• Sindicatos - Controle de Estabilidades, indenizações e avisos importantes. O 

preenchimento será conforme item 1.9 

• Exames Periódicos – Controle da data e tempo de renovação e situação do ASO 

(Atestado de Saúde Ocupacional) tipo “Periódico”. 

 

 

CADASTROS 
 

 

Todos os cadastros referentes à Folha de Pagamento estão localizados em 

“Arquivos”. 
 

 

1.  1                 EMPRESA (ARQUIVOS � EMPRESAS) 
 

 Preencha o campo código com um número e tecle [Enter]. O cadastro de empresa 

está dividido em algumas abas: 

 

 

 

 

 

 

 

1 . 1. 1 GERAL 
 
 

São os dados cadastrais da empresa (Ex: Razão Social, Endereço, CNPJ), preencha 

com a maior parte das informações para que o cadastro fique o mais completo possível, 

evitando problemas posteriores. 

Se você não possui ainda os Módulos de FISCAL e CONTÁBIL, 

não há necessidade de preencher as ABAS correspondentes. 
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Cadastro de Empresas 

 

 

 

 

 

 
 

Opção pelo Regime Tributário do Simples 

O campo    deve ser marcado sempre que a empresa estiver dentro 

do regime de tributação do Simples Nacional. 

 

Importação do cadastro de empresas 

 Este ícone tem a função de importar alguns dados cadastrais de empresas, direto do 

cartão do CNPJ. Para isso basta clicar no ícone de importação e o sistema abrirá a proxima 

tela, digite os dados e o captcha, e consulte, o sistema mostrará as informações, insira um 

código disponível para cadastrar a nova empresa e importe. 

 

O campo “LOCAL DE TRABALHO” deverá 
ser selecionado caso a Empresa opte ou, 
por exemplo, nos casos de empresas 
tomadoras que são obrigadas a 
trabalhar por departamento. 

O campo “CENTRO DE CUSTO” só 
deverá ser preenchido caso a Empresa 
opte a trabalhar por departamento + 

Setor + Seção. 
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LOGOTIPO 
É possível inserir o logotipo da empresa, para gerar recibos de pagamentos, ficha de 

registro com esta imagem. Clique duas vezes no ícone da foto e indique o local do computador 

que está a imagem. 

 

 

 

Selecione a imagem e ficará inserido no cadastro da empresa. Para remover a 

imagem basta clicar com o botão direito sobre o quadro da foto e clicar em “limpar logo”. 
 

 

1 . 1. 2   CNAE’s 
 

 

 

Nesta aba será necessário inserir a descrição da atividade preponderante da 

empresa, bem como o CNAE principal. Caso tenha informe também o CNAE secundário e 

outras atividades. No campo “Data de Início” informe a data do início das atividades da 

empresa. 
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Cadastro de um novo Cnae 

O sistema possibilita a criação de um novo código de Cnae, realizado de forma 

manual pelo usuário. Para isso acesse a opção [Arquivos / Cnae’s] informe um novo código e 

uma descrição. 

 

 

1 . 1. 3   FOLHA 
 

São os dados que irão gerenciar a parte de folha de pagamento da empresa. 

Preencha os campos solicitados pelo sistema tais como, código de GPS, terceiros, percentuais, 

etc. Esses campos são de grande importância para geração de Sefip, por exemplo, sem que 

ocasione inconsistências no momento da validação.  
 

 
 

São as informações cadastrais dos códigos correspondentes, tais como, código do 

horário de funcionamento da empresa, sindicato patronal, código de recolhimento da GPS, 

Fpas, Terceiros (outras entidades), etc. Temos também os percentuais MENSAIS 

correspondentes, tais como FPAS (que indica o percentual da empresa quando esta não seja 

optante pelo Simples Nacional), Isenção de Filantropia (só será preenchido para empresas 
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filantrópicas que possuem essa isenção), Terceiros (que é o percentual correspondente ao 

SEST, SENAT, etc), Pró-labore e Autônomos (11% que é descontado de INSS para os mesmos), 

Acid. Trab. (Indica o percentual do RAT – Riscos Ambientais do Trabalho).  
 

Os percentuais anuais verificar o histórico da empresa (Item “1.2”). Depois de 

preenchidos os campos corretamente, clique em [GRAVAR]. 
 

Os percentuais de Férias e 13º serão usados somente para os relatórios de provisão 

com encargos. Devemos informar o montante, como por exemplo: 
 

 

20% (Inss Patronal) + 5,8% (Outras Entidades) + 3% (Rat Ajustado) + 8% (FGTS) = 36,80%. 

 
O campo “Arr. Padrão” serve para arredondar os pagamentos, coloca-se R$ 1,00 

que o sistema arredondará sempre para um inteiro. 

 
 

 

1 . 1. 4 Informações Complementares 
 

 

 

 

A aba de informações complementares foi criada para atender algumas exigências 

do layout do eSocial. Preencha os campos solicitados pelo sistema de acordo com as 

informações pertinentes a cada empresa e em seguida clique no botão gravar. 
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1 . 1. 5 Identificação de Acessos 
 

Esta aba tem utilidade do usuário guardar as informações de “logins” da empresa 

em diversos sítios do fisco com dados de usuário e senhas. 
 

1º É necessário cadastrar os códigos e suas descrições, acesse o cadastro das 

empresas (arquivos / empresas) e clique no ícone  . 
 

 

 

 
2º Após efetuar o cadastro dos módulos de identificação, informe o código da 

empresa e clique na aba “outras informações”, selecione o módulo criado e informe o 

“usuário” e “senha”. 

 
 

Exemplos: 

-Homolognet / Site Prefeitura / Certificado Digital / Ecac Receita Federal / Pgdas 

(Simples Nacional) / Empregador Web, dentre outros. 
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No campo Contrato temos data de início e data de término, destinado para escritórios 

contábeis informarem as datas do contrato de prestação com clientes. 

 

Nos campos relacionados à Empresas Isentas, são exclusivamente para o eSocial, com 

o objetivo de especificar os dados que originaram as isenções. 

 

1.2   HISTÓRICO DA EMPRESA (ARQUIVOS   �     HISTÓRICO DA EMPRESA) 

 

Nesta tela o usuário irá definir toda a configuração tributária da empresa e 

percentuais de maneira anual, ao contrário do cadastro da empresa na aba Folha que 

configura de forma mensal. Coloque a informação no 1º mês e passe com o [ENTER] para que 

o sistema preencha automaticamente nos meses seguintes. Abaixo listamos os campos 

relacionados ao sistema de Folha de Pagamento. 
 

1 . 2 . 1  Simples Federal e Estadual  
 

Nestes itens os usuários irão informar se a empresa pertence ao regime tributário do 

simples, para isso deve selecionar dentre as opções: “Não Optante”, “M.E.”, “E.P.P.”. 

 

1 . 2 . 2  Tributação do Lucro 

Informar qual é a tributação do lucro da empresa, dentre as opções: Lucro Real, 

Lucro Presumido, Lucro Arbitrado, Simples Nacional, dentre outras. 
 



Passo a Passo Folha de Pagamento 

 

19 

 

 

1 . 2 . 3  % FPAS 

Informar o percentual correspondente a quota patronal sobre a GPS (Geralmente 

os 20%, está relacionando diretamente com o código FPAS informado no cadastro da 

empresa, na aba Folha “Item 1.1.3”). Quando a empresa for MEI (Micro Empreendedor 

Individual, devemos deixar com o percentual de 3%. 

1 . 2 . 4  % Terceiros 

Informar o percentual correspondente a contribuição da empresa para Outras 

Entidades tais como: SEST, SENAT, SESI, etc. Este percentual está relacionado diretamente ao 

código de FPAS informado no cadastro da empresa, aba folha “Item 1.1.3”. 

1 . 2 . 5 % Acid. de Trabalho 

Informar o percentual de Seguro de Acidente de Trabalho (SAT). Podendo variar 

entre 1, 2 ou 3%. 

1 . 2 . 6  % FAP 

Informar o percentual do Fator Acidentário de Prevenção (FAP). Podendo variar 

entre 0,5 a 2%. O sistema irá encontrar o RAT Ajustado (Riscos Ambientais de Trabalho) 

multiplicando o SAT x FAP, informação presente no relatório da folha de pagamento. 
 
 
 

 

1 . 2 . 7 % FPAS S/ Faturamento 

Informação utilizada somente para empresas com desoneração sobre a folha de 

pagamento, assunto tratado no “Item 11.1”. 
 
 

 

 

1 . 2 . 8  Faturamento Total 

Informação utilizada somente para empresas com desoneração sobre a folha de 

pagamento, assunto tratado no “Item 11.1”. 
 

 

 

 

1 . 2 . 9  Faturamento Darf Prev. 

Informação utilizada somente para empresas com desoneração sobre a folha de 

pagamento, assunto tratado no “Item 11.1”. 
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1 . 2 . 10  Simples Nacional 

Neste item o usuário irá informar se a empresa pertence ao regime tributário do 

Simples Nacional, para isso deve selecionar dentre as opções: “Não Optante”, “M.E.”, “E.P.P.”, 

“M.E.I. – Micro Empreendedor Individual”. 

 
 

1 . 2 . 11 Simples Nacional de Serviços 

Caso a empresa tenha atividades de serviços e se enquadre no regime tributário do 

Simples Nacional, informar qual o anexo/tabela de serviços ou se necessário informar mais 

de 1 tipo de anexo de serviço simultâneo. 

1 . 2 . 12  Ativa na Competência 

 

Informar “Sim” ou “Não” e em seguida pressionar o botão “ENTER” para que seja 

configurado nos meses seguintes. 

1. 3          LOCAIS DE TRABALHO      (ARQUIVOS    �    LOCAIS DE TRABALHO) 
 

Para efetuar um novo cadastro basta preencher o campo código com um número 

disponível pelo sistema e tecle [Enter] em seguida preencha com os dados corretos nos campos 

solicitados pelo sistema. Após concluir todo o cadastro clique em [GRAVAR]. Este cadastro 

somente será necessário se no cadastro de empresa, aba geral (Item “1.1.1”), você optou por 

trabalhar por departamento. Caso seja necessário preencha a aba “Inf. Complementares”. 
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1 .  4          CENTRO DE CUSTO   (ARQUIVOS     �    CENTRO DE CUSTO) 

 

É neste módulo que são feitos os cadastros dos setores e seções da empresa caso 

haja necessidade. Selecione o local de trabalho já cadastrado anteriormente (Item “1.3”), e 

tecle [Enter] e preencha com um código e tecle [Enter] e preencha com os dados solicitados 

pelo sistema, e clique em [GRAVAR]. 

 

 

 

 

 

 

EXEMPLO DE LOCAL DE TRABALHO E CENTRO DE CUSTO 
 

Vamos considerar que a empresa tenha a seguinte máscara de centro de custo 

(###.###.###), informação está inserida no cadastro da empresa na aba geral (conforme o 

item 1.1.1). 
 

Local de Trabalho será: 

1- (Escritório de Contabilidade – Matriz); 

2- (Escritório de Contabilidade – Filial); 
 

Centro de Custo serão divisões dentro do Local 1 (Escritório Matriz) temos: 

001.000.000 – Departamento Folha;  

001.001.000 – Setor Recursos Humanos; 

001.001.001 – Sub-setor de Recrutamento e Seleção de Pessoal;  
 

002.000.000 – Departamento Fiscal; 

002.001.000 – Setor Faturamento; 

002.001.001 – Sub-setor Importações e Exportações de Declarações Acessórias. 

 

Este cadastro somente será necessário se no cadastro de empresa (Item “1.1.1”), você optou 

por trabalhar por departamento + seção, no campo “Máscara de Centro de Custo”. 
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E assim por diante no caso conforme o exemplo dentro do departamento de folha, 

temos um subdepartamento de RH e dentro do RH temos um subdepartamento de 

Recrutamento e Seleção. Portanto é importante analisar a máscara do centro de custo de 

acordo com a necessidade de cada empresa. 

Após realizar todos os cadastros de locais de trabalho e centros de custos, é necessário 

incluir no cadastro dos empregados (item 1.17). 

1. 5       BANCOS       (ARQUIVOS   �     BANCOS    �      MANUTENÇÃO) 
 

O cadastro de bancos servirá para relatórios, e pagamentos bancários on-line. Na 

opção (Arquivos/Bancos/Manutenção) ficará o cadastro do banco. O código do banco 

deverá ser o mesmo código fornecido pela Federação Brasileira dos Bancos (Febraban), como 

por exemplo, [341] para Itaú, [237] para Bradesco, etc. Na quantidade de dígitos de 

controle, sistema precisa que o usuário informe quantos dígitos temos após o número da 

agência, podendo ser 0, 1 ou 2. Após preencher com os dados corretos nos campos solicitados 

e clique em [GRAVAR]. 
 

 

 

 

 

1 . 6  AGÊNCIAS       (ARQUIVOS   �     BANCOS    �      AGÊNCIAS) 

 

Selecione o banco cadastrado anteriormente (Item “1.5”), clicando na lupa           , 

em seguida preencha o código da agência e o restante dos dados solicitados pelo sistema, 

e clique em [GRAVAR]. 
 

 



Passo a Passo Folha de Pagamento 

 

23 

 

1. 7     CONTA CORRENTE      (ARQUIVOS   �     BANCOS    �     CONTA CORRENTE) 
 

 

Para realizar o cadastro de uma nova conta corrente sigas os seguintes passos: 

• Selecione a empresa e informe o código do banco e agência. 

• Preencha com os dados corretos os campos solicitados pelo sistema (convênio e 

descrição da conta), e clique em [GRAVAR].  
 

 
 

A conta corrente da empresa é de fundamental importância para as empresas que 

geram arquivos textos para créditos bancários. 

 
 

1. 8     ARQUIVO TEXTO     (ARQUIVOS  �  ARQUIVO TEXTO)

O Arquivo Texto, será o local que efetuaremos a geração de um arquivo em 

extensão txt. Para que seja levado o valor líquido dos pagamentos de cada empregado. 

Após efetuar a geração que deve ser separado por tipo de pagamento (Adiantamento, 

Mensal, Férias, Rescisão, etc) o mesmo deve ser importado no site do banco. Realize a 

conferência dos valores juntamente com o relatório de líquidos (item 18.4).
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1 . 9         SINDICATOS          (ARQUIVOS    �     SINDICATOS) 
 

 
 

O cadastro de sindicatos servirá para a emissão da GRCSU, homolognet, e-social e 

controle de médias para cálculo de férias, 13º salário e rescisão. 

Preencha o campo código com um número disponível e tecle [ENTER], informe os dados 

corretos os campos solicitados pelo sistema, e clique em [GRAVAR]. 
 

 

Média de Variáveis 
 

Meses: Informar a quantidade de meses para se apurar média, por exemplo, 12 ou 6 ou 3 
meses. 
 

Média: 
-Ponderada: Calcula-se a Média de Variáveis pelo salário atual; 

-Aritmética: Calcula-se a Média de Variáveis pelo salário da época; 
 

Apuração para Férias: 
-Período Aquisitivo: Caso selecione esta opção, sistema irá buscar as médias dentro do 

período aquisitivo de férias. 

-Pelos Meses: Caso selecione esta opção, sistema irá buscar as médias de variáveis dos 

últimos meses anteriores ao cálculo.  
 

Apuração para Rescisão até: 
-Mês Anterior: Usa-se até o mês anterior a Rescisão para o Cálculo das Médias; 

-Mês da Rescisão: Usa-se até o mês da Rescisão para o Cálculo das Médias; 

-Maior de 14 dias: Usa-se até o mês da Rescisão para o Cálculo das Médias caso ele tenha 

mais de 14 dias trabalhados. 
 

Apuração para Férias e 13º Salário 

-Mês Anterior: Usa-se até o mês anterior para o Cálculo das Médias; 

-Mês do Processamento: Usa-se até o mês do processamento para o Cálculo das Médias; 

-Final do Período: Usa-se até o final do ano para o Cálculo das Médias; 
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ABA Eventos p/ Hora Extra 
 

Preencher nos casos em que a apuração de horas extras seja feita através do ponto 

eletrônico. Suponhamos que o sindicato solicite que no dia normal as 2 primeiras horas extras 

realizadas sejam remuneradas a 50% do salário e as demais em 100% e em um dia 

compensado ou DSR/feriado sejam todas as horas extras a 100%, iremos preencher: 

 
Dia Normal: Será o dia trabalhado, quando o empregado realizar horas extras no dia 

trabalhado deve ser preenchido: 

-Opção de cálculo: diário; 

-Até 2h e determinar o evento de hora extra a 50% para horistas e mensalistas; 

-Até 999h e determinar o evento de hora extra a 100% para horistas e mensalistas; 

 

Dia DSR/Feriado: Será o dia de repouso do empregado, quando o mesmo realizar horas 

extras no dia de DSR/feriado deverá ser preenchido: 

-Até 999h e determinar o evento de hora extra a 100% para horistas e mensalistas; 

 

Dia Compensado: Será o dia de compensação do empregado, quando o mesmo realizar 

horas extras nestes dias deverá ser preenchido: 

-Até 999h e determinar o evento de hora extra a 100% para horistas e mensalistas; 

 

Eventos sem faixa: Somente quando o sindicato não determinar quantidade de horas e 

diferentes percentuais a serem pagos. Informe apenas o código do evento de horistas e 

mensalistas. 
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ABA Cálculo Programado 
 

 
 

Nesta aba iremos configurar os proventos/descontos fixos que ocorrem com 

periodicidade mensal da mesma forma. Informe o código do evento (rubrica), o percentual 

ou valor e se houver um limite máximo. Nos meses informa um “S” para sim ou “N” para não. 

O sistema irá criar um código de cálculo programado para essa empresa/sindicato 

e iniciam no mês/ano que estiver selecionado no momento da criação. Para consultar o cálculo 

programado criado acesse: (Arquivos / Tabelas / Cálculo Programado). 

 
ABA Homolognet 

 

 
 

Informar os dados pertinentes à exportação do Homolognet quando tratar-se de 

convencionado. Utiliza-se esta aba também para informar o cargo vinculado a rubrica 002 

Garantia (Geralmente utilizado para comissionistas que tem a remuneração entre: Garantia 

Mínima + Comissão (fixo + variável). 
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ABA Piso Salarial 
 
Informar o mês e ano e o valor do Piso Salarial. Esta informação é vinculada a tela de 

eventos (rubricas) do sistema, na qual temos o campo base para cálculo “piso do sindicato”.  
 

 

 

 

ABA Observações 
 

Informar a data de registro da observação, sua respectiva descrição, caso tenha um 

evento (rubrica interna do sistema) para a situação pode preencher, porém não é de forma 

obrigatória e a data do aviso, pressione o “Enter” até os dados constarem na visualização e 

em seguida clique em “Gravar”. 
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1 . 10 . 1       TRANSPORTES                 (ARQUIVOS   �  TRANSPORTES) 
 

 

Neste tópico veremos como cadastrar os transportes e como montar tabelas de 

conduções, que não é nada mais que as conduções que o funcionário utiliza para ir e vir ao 

trabalho. São três passos: (Passo 1) Transportes, (Passo 2) Conduções, (Passo 3) Tabela de 

Horários).  

Exemplo 
 

Um Funcionário utiliza para ir e vir ao trabalho:  

-01 Ônibus municipal com tarifa de R$ 4,00 

-01 Metrô com tarifa de R$ 4,00 
 

Iremos cadastrar dois transportes para informar cada valor de tarifa respectiva e em 

seguida iremos cadastrar uma condução informando por exemplo: Ônibus Municipal com 

quantidade 2 (ida e volta) e Metrô com quantidade 2 (ida e volta). 

 

Passo 1 

Para cadastrar um novo transporte acesse: “Arquivos / Transportes” e preencha o 

campo código com um número e tecle [Enter] e em seguida preencha a descrição (Ex: Ônibus 

Municipal). No campo “Valor” digite aqui o valor do transporte, por exemplo: R$ 4,00 e nos 

campos “Valor dos passes” preencha o 1º campo somente com o valor total do transporte e 

clique em [Gravar], faça o mesmo procedimento para o transporte Metrô. 
 

 

     
 

 

1 . 11        TABELA DE CONDUÇÕES          (ARQUIVOS   �  TABELAS  �   CONDUÇÕES) 

 

Passo 2 

Preencha o campo código com um número e tecle [Enter] e a descrição. (Ex: Ônibus 

Municipal + Metrô). Em seguida digite o código do transporte cadastrado anteriormente (Item 

“1.10.1”) e digite quantidade da condução. (Ex: ida e volta 02) e grave. 
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1. 12                        HORÁRIOS 

 

Neste tópico veremos como criar um horário/calendário, que servirá para emissão 

de contratos de trabalho, cálculo de hora extra e D.S.R., vale transporte e cálculo dos demais 

benefícios.  

 

1 . 12. 1   PARÂMETROS DE HORÁRIO (ARQUIVOS   �  TABELAS   �    HORÁRIOS    �    

PARÂMETROS DE HORÁRIOS) 
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ABA GERAL: 

 

• Preencha o campo código com um número e tecle [Enter]; 
 

• Preencha a descrição (Ex: Segunda a Sexta-Feira 08:00 as 18:00); 
 

• Descr. Relatórios: A descrição deste campo irá sair em relatórios. Exemplo: “Escala 

de Revezamento 12x36 conforme Acordo Coletivo de Trabalho”. (Este campo não é 

obrigatório). 
 

• Intervalo: Selecionar como é o intervalo desse horário, podendo ser:  

Fixo – Realizado sempre no mesmo horário. 

Variável – Realizado cada dia ou período em um horário diferente. 

Calendário – Utilizado para integração do Ponto Eletrônico. 
 

• Escala: Marcar está opção quando o horário cadastrado se tratar de regime de 

escala. 
 

• Tolerância para Atrasos: Preencher a quantidade de minutos que não sofrerá o 

desconto de atrasos. Utilização para o Ponto Eletrônico. 
 

 
 

• Horas Extras (Apuração): Preencher a forma de apurar-se horas extras, podendo 

ser: Normal, Diária ou Mensal. 
 

• Horas Extras (Considerar): Informar se irá considerar ou não horas extras na entrada, 

saída para o intervalo, retorno do intervalo e saída. Se informar “Sim” digite a 

quantidade de minutos de tolerância ou informe “Não”. 
 

• Horas Extras (Arredondar): Informar após quantos minutos iremos arredondar para 

½ Hora e quantos minutos iremos arredondar para 1 Hora.  
 

• Adicional Noturno: Informar o horário do Adicional Noturno deste horário e tecle em 

[Gravar]. 
 

• Estados e Municípios: Poderão ser preenchidos para o controle de feriados estaduais 

e municipais vinculados ao código de horário. 
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ABA JORNADA DE TRABALHO: 

 

A aba de jornada de trabalho pode ter seu preenchimento de forma manual 

selecionando o dia da semana e pressionando o “enter” ou pode ser preenchido de forma 

automática utilizando a “Geração das Jornadas - item 1.12.4”. 

 

 

 

1 . 12. 2    TABELA DE HORÁRIOS (ARQUIVOS   �  TABELAS   �    HORÁRIOS    �    
TABELA DE HORÁRIOS) 

 

Neste item cadastraremos o “Calendário”, ou seja, o horário semanal. 

• Competência: Preencha competência e tecle [Enter]. 

• Código: Selecione o horário cadastrado anteriormente (Item “1.12.1”).           

 

• - Este ícone iremos cadastrar uma semana para que o sistema preencha o mês inteiro 

da mesma maneira. Preencha os dias com os respectivos horários de entrada, intervalos e 

saída. Clique em                           para a geração do ano inteiro. Se for por escala, 

desmarque a opção “horário anual” e marque “escala”, informe a data de início e final no 

formato (dd/mm/aaaa) e grave. 
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Passo 3 

 

  
- Como o calendário é anual, para copiá-los de um ano para o outro clique neste 

ícone e selecione o ano de origem e destino. E mande copiar em seguida no ícone  . 

 

 - Para que o sistema faça automaticamente verificação de feriados, primeiramente na 

opção (Arquivo/Tabelas/Tabela de Feriados), lançar os feriados federais, estaduais ou 

municipais com suas respectivas datas. Selecione o horário, ou se for fazer a verificação para 

todos os calendários deixar em branco, selecionar a competência que deve ser verificada e 

clique em  . 

 

 

1 . 12. 3   JORNADAS DE TRABALHO (ARQUIVOS   �  TABELAS   �    HORÁRIOS    �    

JORNADAS DE TRABALHO) 

 

 

Neste item será o cadastro das jornadas de trabalho, indique ao sistema as jornadas de 

cada horário. Para efetuar o cadastro manualmente insira um código disponível + uma 

descrição, em seguida informe o horário de entrada, saída e duração em minutos e selecione 

se o horário é flexível ou não. Ao pressionar o “insert” para adicionar os horários de intervalo. 
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Observação: O cadastro das jornadas de trabalho pode ser realizado de forma automática 

pelo sistema, por meio da opção de “Geração das Jornadas - item 1.12.4”. 

 

 

 

1 . 12. 4   GERAÇÃO DAS JORNADAS (ARQUIVOS   �  TABELAS   �    HORÁRIOS    

�    GERAÇÃO DAS JORNADAS) 

A geração das jornadas tem a função de efetuar a criação de jornadas de trabalho 

de forma automático pelo sistema. Informe o ano de referência dos horários e clique em 

“Pesquisa de novas jornadas” com isso o sistema verificará o horário de cada dia da semana. 

Para que o sistema consiga gerar as jornadas é fundamental ter as tabelas de horários 

cadastradas no sistema.
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Ao clicar em “Gravar e Associar aos Horários” o sistema emite um quadro com a 

confirmação do cadastramento e associação das jornadas, para confirmar clique em “Sim”.

1. 13       USUÁRIOS             (ARQUIVOS    �      USUÁRIOS) 
 

Digite um usuário novo e tecle [Enter] e digite uma senha com exatamente 06 dígitos 

(podendo ser letras ou números), confirme no campo abaixo, e clique em [Gravar]. O usuário 

“Supervisor” tem acesso completo ao sistema e controla o acesso dos demais, já o usuário 

“não supervisor” não tem permissão aos itens: “Acessos”, “Log de Gravação” e “Fechamentos 

Módulos e Global”. O campo CRM preencher apenas se possuir o sistema CrmWeb. O sistema 

permite cadastrar a data de solicitação de alteração da senha do usuário, mantendo uma 

segurança maior basta cadastrar no ícone  . 
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1 . 14       ACESSOS             (ARQUIVOS    �      ACESSOS) 
 

Selecione o usuário e em seguida o módulo no sinal de ( + ) e configure qual será o 

tipo de acesso: Acesso Total, Consulta ou Sem Acesso. 

 

No ícone   ao clicar nele o supervisor pode selecionar quais as empresas que 

cada usuário poderá ter acesso (permissão) dentro do sistema. Selecione as empresas e clique 

em gravar. 
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1 . 15    FECHAMENTO MÓDULOS     (ARQUIVOS    �      FECHAMENTO - MÓDULOS) 

 

O Fechamento Módulos é o local onde o usuário pode bloquear alterações do sistema. 

Após realizar o lançamentos das variáveis, conferências, exportações para as obrigações 

acessórias, geração das guias; é importante efetuar o fechamento para que nada seja 

alterado no sistema. Deve ser realizado por usuário supervisor. 
 

Para efetuar o fechamento mensal, devemos inserir o código da empresa e pressionar 

o [ENTER], em seguida deve clicar no botão “Alterar” e no campo “Módulo” escolher o que 

será fechado, após insira a competência (Mês e Ano) e clique em [GRAVAR]. 
 

 
 

 

Obs. Para reabrir uma competência, basta informar uma anterior a que deseja utilizar. 

 

 

1. 16    FECHAMENTO GLOBAL     (ARQUIVOS    �      FECHAMENTO - GLOBAL) 

 

O fechamento global, tem a tela semelhante ao fechamento dos sistemas Fiscal e 

Contabilidade. Nele encontraremos algumas funcionalidades que não haviam no anterior. 

Para efetuar o Fechamento Mensal, devemos inserir o código da empresa ou deixar zero 

para que o sistema faça todas as empresas de uma única vez, em seguida configurar os 

demais campos: 
 

- Meses em aberto: Selecionar entre “todos” ou 1 a 6 meses ou mais. 

- Execução do Fechamento (Fechar Até) : “Competência Anterior ao Último Cálculo”, 

“Competência do Último Cálculo” ou “Competência Informada”. Geralmente orientamos 

colocar [competência informada] e no campo “Fechamento” informar o mês e ano 

(MM/AAAA). O sistema bloqueará alterações do mês informado para trás. Para reabrir 

devemos inserir meses anteriores ao que desejamos realizar alterações. 
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 - Este ícone refere-se ao “Agendamento do Fechamento Mensal”, que consiste em 

configurar uma data específica para o fechamento, conforme a figura abaixo: 
 

 
 

 Este fechamento poderá ser realizado com filtro de uma empresa específica 

ou um grupo com diversas empresas ou caso deixe o campo empresa zerado, o sistema 

mostrará todas as empresa de uma única vez. 

 Nos campos “Parâmetros da Configuração” temos algumas opções para livre 

escolha do usuário: 

(Fechamento em) 

- O usuário escolhe entre “Dia fixo do Mês” e no campo a frente informa o dia fixo (DD) que 

todo mês será o fechamento. 

- 1º Dia do Mês Subsequente, o sistema 

- Último Dia do Mês 

- Data Informada, com essa opção será necessário digitar a “data Fechamento” 

(DD/MM/AAAA). 
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1. 17 FUNCIONÁRIOS (ARQUIVOS � FUNCIONÁRIOS �CADASTRO � FUNCIONÁRIOS) 

 

 

 

Neste tópico veremos resumidamente como cadastrar os funcionários. É possível incluir 

foto no cadastro do funcionário, para isso, dê um duplo clique do lado superior direito no 

quadro e escolha a foto que está salva no computador. O Cadastro dos funcionários divide-

se em algumas abas: 
 

 
 

• Para cadastrar um novo funcionário, preencha o campo do código com um número 

disponível pelo sistema pressione o [Enter] e em seguida preencha o nome do funcionário. Ou 

para facilitar ajuste o parâmetro “1.1.1 - Sugerir código no cadastramento” para “Sim”. 

• Para consultar os funcionários clique neste ícone , o sistema trará filtros de 

pesquisa e no campo superior onde traz o código da “empresa” é possível digitar o código 

de outra empresa ou 0 (zero) para todas, e em seguida selecionando um funcionário o sistema 

já troca de empresa setada automaticamente sem a necessidade do F12. 
 

 

• Para excluir definitivamente um funcionário do sistema, coloque o código dele e clique 

em , porém depois de efetuada esta operação não há reversão. 
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• Para copiar um funcionário de uma empresa para outra, clique em  localizado 

no alto desta tela e efetue a operação.  

 
• Para realizar a qualificação cadastral para o eSocial do funcionário basta clicar no 

ícone do , que o sistema emitirá se houve inconsistência ou não. 

 

 

 

1 . 17 . 1      Dados de Cálculo  
 

 
Cargos: É necessário realizar os cadastros dos cargos no sistema. Para isso, devemos ir na 

opção: (Arquivos/Funcionários/Cargos e Salários/Cargos), incluiremos um código disponível 

e a descrição seguida do CBO.  

 

Sindicato: Somente preencha com um código cadastrado anteriormente (item “1.9”) caso o 

funcionário seja sindicalizado. 

 

Condição Sindical: É o campo pelo qual será direcionado o desconto da Contribuição Sindical 

Anual de março, opte por uma das três opções:  
 

1- Se o funcionário irá ter o desconto no ano corrente;  

2- Se ele nunca irá contribuir;   

3- Se ele já contribuiu no ano corrente e terá o desconto a partir do próximo ano. 

 

Condução: Coloque aqui o código da condução cadastrado anteriormente (Item “1.11”) 

 

Horário: Coloque aqui o código do horário cadastrado anteriormente (Item “1.12.1”) 

 

Horas Mensais: Coloque aqui a quantidade de horas mensais do funcionário. Normalmente 

220horas. 

 

Dias de Experiência: Se no momento da contratação for na modalidade experiência digite 

aqui o período. Em geral 45 dias podendo ser prorrogado por mais 45 dias. 
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1 . 17 . 2      Dados Cadastrais  

 

São os dados cadastrais do funcionário, tais como, endereço, documentação, data de 

nascimento, etc. que servirão para emissão de relatórios, da ficha de registro, dentre outros. 

Preencha com os dados corretos e completos nos campos solicitados pelo sistema. 

 
 

1 . 17 . 3      Dados Complementares  
 

São os dados usados para as exportações de informações à SEFIP, CAGED, RAIS... 

• Situação para RAIS: Iremos selecionar qual a situação deste funcionário para a 

exportação da RAIS. 

• Admissão RAIS: Indicar se trata do primeiro emprego ou se o funcionário teve um 

emprego anterior. 

• Movimentação Caged: Indicar se trata do primeiro emprego ou se o funcionário teve 

um emprego anterior. 

• Vínculo Empregatício: Indicar o vínculo empregatício do funcionário. Lembrando que 

menor aprendiz o vínculo - 55 e diretor usamos o vínculo - 80. 

• Tipo Admissão I (Sefip/Fgts): Indicar o tipo de admissão para a Sefip, podendo ser 

diretor não empregado, trabalhador rural, menor aprendiz, outros. 

• Tipo Admissão II (Sefip/Fgts): Indicar se o funcionário teve um emprego anterior ou 

se trata do primeiro emprego, ou casos de transferência. 

• Ocorrência: Campo onde podemos informar que o funcionário tem 1 ou mais de 1 

vínculo empregatício. 

• Categoria: Indicar a categoria do funcionário para a Sefip. Lembrando que 

empregado pelo regime CLT comum deve ser a categoria: [01], empregado doméstico 

a categoria: [06], menor aprendiz a categoria: [07], Pró-labore a categoria [11], 

autônomos as categorias: [13 ou 15], dentre outras. 

• Pagamento: Iremos informar a forma de pagamento do funcionário, podendo ser: 

Relação Bancária, Arquivo Magnético/Transferência (quando utilizar layouts 

bancários), Dinheiro, Cheque, Arquivo Magnético/Doc (quando utilizar layouts 

bancários). Informar a seguir o banco, agência e conta corrente do funcionário. E 

selecionar o tipo de conta, podendo ser, corrente, salário, poupança ou super. 

• Outras Informações: Informar o número do registro que o funcionário tem no livro ou 

ficha de registro. Temos outros campos como: Data do Casamento, Data de Opção do 

VT, Registro no Seconci (Sindicato de Construção Civil), Se o trabalhador é interno ou 

externo, etc. 



Passo a Passo Folha de Pagamento 

 

41 

 

• Exames Médicos / Segurança: Informar nestes campos a data do exame médico 

admissional, periódico, demissional, número de meses para a renovação, data do 

treinamento e a data da participação no Cipa. 

• E-mail / Observações: Informar o endereço de e-mail do empregado (utilizado para 

envio de relatórios e recibos pelo sistema de Folha de Pagamento.  

 

 

 

 

1 . 17 . 4      Dependentes  

Os cadastros dos pais, dependentes filhos, dependentes cônjuges, etc podem ser 

realizados no cadastro do funcionário bem como na tela de 

(Arquivos/Funcionário/Dependentes), esta tela servirá para os cálculos de salário família 

(Filhos até 14 anos de idade) e desconto de dependentes de IRRF. Por este motivo a data de 

nascimento, situação e parentesco devem ser preenchidas. 

 
 

Situação: O usuário irá selecionar entre: Normal (sempre dependente de IRRF), Invalidez 

Permanente, Cursando Nível Superior (filhos acima de 21 anos e até 24 anos que cursam nível 

superior), Não dependente de IRRF, Doença Crônica. Para o controle do salário família 

coloque a data do nascimento correta para que o sistema gerencie a exclusão do dependente 

automaticamente quando este completar os 14 anos de idade. Para o cadastro dos pais 

selecione a situação “Não dependente IRRF” e o parentesco “Pai” ou “Mãe”. 

 

 
1 . 17 . 5      Benefícios  

Nesta aba iremos selecionar quais os benefícios que o funcionário recebe pela 

empresa. Verificar o cadastro de benefícios no item “4.1”. Selecione o benefício que o 

funcionário utiliza com um duplo click e para inserir a data de inclusão / alteração ou 

exclusão aperte ALT + M. 

1 . 17 . 6      Afastamentos 

Será o local onde o usuário registra todos os afastamentos dos empregados tais dados 

como por exemplo: Afastamento por Licença Maternidade, Auxílio Doença, Acidente de 

Trabalho, dentre outros. Encontramos o cadastro em tela separada localizado em 

(Arquivos/Funcionários/Cadastros/Afastamentos).  
 

O campo “Registro” desta tela refere-se ao número que irá sair no alto da Ficha de Registro. 
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Precisamos informar a data de início, motivo do afastamento, data de retorno e código 

(quando houver). O campo de estabilidade é usado para controle da empresa para saber o 

período que o funcionário não pode ser demitido. 

 

 
1 . 17 . 7      Férias  

Pode ser informado também na tela de (Pagamentos/Férias/Programação) item 8.1. 

Nesta aba o usuário irá realizar as novas programações de férias, ou informar as 

programações anteriores que constam em C.T.P.S. (Carteira de Trabalho e Previdência 

Social), ficha ou livro de registro de empregados. 

 

Para informar novas programações, deve-se selecionar o período aquisitivo, 

pressionar o [ENTER] e digitar os dados solicitados pelo sistema, como por exemplo, Dias de 

Licença Remunerada, Dias de Gozo (descanso), Período de Gozo, Dias de Abono, Período de 

Abono, Data de Pagamento das Férias, Data do Aviso de Férias, Adiantamento de 13º em 

Férias, Férias Coletivas. 

 

Para informar programações de férias anteriores que constam em C.T.P.S. , além dos 

campos citados deve-se preencher o campo “Calculado em” informando Mês e Ano. Atenção 

o campo calculado somente deverá ser informado quando tratar-se de férias anteriores, das 

quais não desejamos o cálculo no sistema apenas a informação do descanso. 

 

1 . 17 . 8      Cálculo Programado  

É o local onde informaremos ao sistema os eventos fixos que iremos pagar ou 

descontar do funcionário. Pode ser criado de forma geral para mais de uma empresa, 

funcionário, sindicato, regimes empregatícios, etc, ou pode ser inserido individualmente por 

funcionário nesta aba. 
 

 

(Arquivos / Funcionários / Cadastros / Funcionários - Aba Cálculos Programados)  
 

Deve ser inserido um evento de pagamento ou de desconto com: referência, 

percentual ou valor. Os campos “mínimo” e “máximo” só devem ser preenchidos se, por 

exemplo, o evento que estamos programando seja uma contribuição calculada sobre 1% do 

salário base e o sindicato determina um valor mínimo e máximo a ser descontado. Nos campos 

“início” e “final” indique o período em que esse evento será processado em folha, estes 
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campos são obrigatórios, por isso quando o evento não tiver uma data de “término”, 

orientamos a colocar uma competência futura, como por exemplo: (12/2099). A seguir 

selecione os meses em que farão parte do cálculo. 

 
 

 

 

O campo “Existindo um evento” e “Não existindo um evento” tem a seguinte 

funcionalidade: Suponhamos que o sindicato determine descontar todo mês R$ 30,00 da 

remuneração do funcionário a título de contribuição assistencial, porém o sindicato determina 

que no mês em que a empresa desconte a contribuição sindical anual, não tenho o desconto 

da contribuição assistencial. Para isso o usuário deveria selecionar o campo “Não existindo o 

Evento” e informar o evento “508 – Contribuição Sindical Anual”. 

 

 

(Arquivos / Tabelas / Cálculos Programados) - Geral 
 

Informe um código disponível para utilização, coloque uma descrição, de preferência 

uma que se identifique facilmente a que se refere esse código criado. Passar pelo campo 

“Existindo Evento” dando [Enter], em seguida aperte a tecla [Insert] e determine a empresa e 

o funcionário (Se forem para todos os funcionários deixe o campo vazio). Caso seja para um 

determinado local ou sindicato, deixe o campo funcionário em branco e indique o sindicato 

ou local a que se refere. Feita a seleção clique em [Confirma] e em seguida em [Voltar].  
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Na sequência clique na aba “Eventos” que se abrirá ao lado da aba Filtros, clique 

em [Insert], indique o código do evento que irá ser incluso e determine a referência ou 

percentual ou valor. Os campos “Mínimo” e “Máximo” só devem ser preenchidos se, por 

exemplo, o evento que estamos programando seja uma contribuição calculada sobre 1% do 

salário base e o sindicato determina um valor mínimo e máximo a ser descontado. Nos campos 

“Início” e “Final” indique o período em que esse evento será processado em folha. Selecione 

os meses em que fará parte do cálculo, clique em [Confirma], em seguida [Voltar] e por fim 

[Gravar].  
 

 
 

 

1 . 17 . 9      Ocorrência  

Nesta aba iremos selecionar quais as ocorrências que o funcionário teve durante seu 

contrato de trabalho. O cadastro destas ocorrências deve ser realizado em: 

(Arquivos/Tabelas/Ocorrências) onde determinaremos um código, descrição e tipo de 

ocorrência, exemplo advertências para funcionários, suspensões dentre outras. 
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1. 18 FUNCIONÁRIOS E-SOCIAL (ARQUIVOS � FUNCIONÁRIOS E-SOCIAL) 
 

Esta é a tela de cadastro de funcionários para o e-Social. Foi desenvolvida para 

atender todas as especificações para exportação do E-Social. A seguir iremos detalhar os 

ícones de atalhos e as abas: Vínculo Empregatício (Geral e e-Social), Informações Pessoais – 

I, Informações Pessoais – II, Complementares, Dependentes, Afastamentos, Férias, Benefícios, 

Cálculo Programado, Ocorrências. 
 

 

Ícones da tela de funcionários 

 - Está é a tela para realizar as consultas dos funcionários cadastrados.  
 

- Está lupa tem a função de gerar relatório de cadastro dos funcionários. 
 

- Está impressora realiza a impressão do relatório do cadastro de funcionários. 
 

 - Está lixeira efetua a exclusão definitiva do cadastro completo dos funcionários. 
 

- Este ícone realiza a cópia de funcionários. Marcando a opção “Ficha Financeira” 

sistema copiará além do cadastro, copiará os cálculos de todos os meses do código antigo 
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para o código novo. Marcando a opção “Rescisão” o sistema copiará inclusive a manutenção 

da rescisão e marcando apenas cadastro, somente dados cadastrais serão copiados. 

 

 

 - Alteração dos campos do cadastro do funcionário, tais como: local de trabalho, centro 

de custo, situação para Rais, admissão para Rais, movimentação Caged, vínculo empregatício, 

data de transferência, data e motivo. 

 

 - Com auxílio destes botões o usuário pode selecionar respectivamente o 

primeiro funcionário, o anterior, o próximo e o último funcionário. 

 - Neste quadro podemos inserir a foto 3x4 dos empregados. Caso inseridas as 

mesmas podem ser levadas para o recibo de pagamento, ficha de registro de empregados. 

 

 - Este botão irá gravar todas os dados alterados no cadastro dos empregados. 
 

 - Este botão tem a função de cancelar as alterações realizadas dos cadastros 
dos empregados. 
 

 

 - Para realizar a qualificação cadastral para 

o eSocial do funcionário basta clicar no ícone do , que o sistema emitirá se houve 

inconsistência ou não. 
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Aba Vínculo Empregatício – Geral 
 

Estes são os campos destinados a parte contratual entre a empregador e o 

empregado. A seguir iremos detalhar alguns campos específicos: 
 

 Admissão: informar a data de início do empregado. 
 

 Salário: informar o salário contratual do empregado de acordo com o tipo de 

pagamento. 
 

 Regime: selecionar qual o regime empregatício do empregado. 

1- CLT; 

2 - Autônomos; 

3 - Pró-labore; 

4 - Estatutário; 

5 - Estagiário; 

6 - Doméstica; 

7 - Professores; 

8 - Temporário; 
 

 Pagamento: informar o tipo de pagamento do empregado dentro do sistema, dentre 

as opções abaixo: 

1 - Mensal; 

2 - Quinzenal; 

3 - Semanal; 

4 - Diário; 

5 - Horário; 

6 - Tarefa; 

7 - Outros; 

9 - Todos; 
 

 Tipo do Contrato: informar o tipo do contrato de trabalho, podendo ser: 

0 - Não se Aplica; 

1 - Prazo Indeterminado; 

2 - Prazo Determinado; 
 

 Término: informar a data do término do contrato, somente quando o tipo do contrato 

for determinado. 
 

 Data de Opção do Fgts: atualmente todos são optantes pelo FGTS, portanto, será a 

mesma data da admissão do funcionário. 
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 Cargo: informar o código do cargo do empregado. O CBO é vinculado ao cadastro 

do cargo (Arquivos/Funcionários/Cargos e Salários/Cargos). 
 

 CBO: Será o código para caracterizar o cargo. O seu cadastro é realizado em 

(Arquivos/Funcionários/Cargos e Salários/CBO’s). 
 

 Local de Trabalho: informar o código do local de trabalho do empregado. 
 

 Centro de Custo: informar o código do centro de custo do empregado. 
 

 CC Contábil: informar o código do centro de custo para contabilização do 

empregado. 
 

 Sindicato: informar o código do sindicato do empregado, cadastro será realizado em 

(Arquivos/Sindicatos). 
 

 Condição Sindical: informar o tipo de condição sindical do empregado, podendo ser: 

1 - Contribui; 

2 - Não Contribui; 

3 - Contribuiu no ano; 
 

 Condução: informar o código da condução utilizada pelo empregado 

(Arquivos/Tabelas/Conduções). 
 

 Horário: informar o código do horário utilizado pelo empregado 

(Arquivo/Tabelas/Horários/Descrição). 
 

 1ª Experiência: informar a quantidade de dias para o primeiro período do contrato 

de experiência. 
 

 2ª Experiência: informar a quantidade de dias para o segundo período do contrato 

de experiência. 
 

 Horas Mensais: informar a quantidade de horas trabalhadas por mês (carga horária 

mensal). 
 

 Horas Semanais: informar a quantidade de horas trabalhadas por semana (média 

de horas). 
 

 Dependentes IRRF: informe a quantidade de dependentes para imposto de renda, 

analisar o parâmetro: 2.2 - Dependentes IRRF e S.Família. 
 

 Dependentes SF: informe a quantidade de dependentes para o salário família, 

analisar o parâmetro: 2.2 - Dependentes IRRF e S.Família. 
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 Empresa Anterior: informe o código da empresa que o empregado pertencia anterior 

a transferência. 
 

 Código Anterior: informe o código do empregado na empresa anterior a 

transferência. 
 

 Transf. Entrada: informe a partir de qual data o empregado pertence à nova 

empresa. 
 

 Alvará Judicial: informar o número do processo do alvará judicial. 
 

 Simples Nacional: caso a empresa esteja enquadrada no regime tributário do simples 

nacional, informar qual anexo o empregado pertence: 
 

1 - Anexos I, II, III. 

2 - Concomitante (simultâneos) 

3 - Anexos IV e V. 
 

 Ponto Eletrônico: informar qual opção o funcionário está regido sendo: 

1 - Banco de Horas 

2 - Horas Extras 

3 - Funcional 
 

 Permissão para Hora Extra: informar “sim” ou “com autorização. 
 

 Categoria: informar qual a categoria do empregado, dentre as opções: 
 

000 - Não Informado; 
 

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta 

contratado pela CLT; 
 

102 - Empregado - Trabalhador Rural por Pequeno Prazo da Lei 11.718/2008; 
 

103 - Empregado - Aprendiz; 
 

104 - Empregado - Doméstico; 
 

105 - Empregado - Contrato a Termo firmado nos termos da Lei 9601/98; 
 

106 - Empregado - Contrato por Prazo Determinado nos termos da Lei 6019/74; 
 

111 – Empregado - Contrato de trabalho intermitente; 
 

201 - Trabalhador Avulso Portuário; 
 

202 - Trabalhador Avulso Não Portuário 
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301 - Servidor Público Titular de Cargo Efetivo, Magistrado, Ministro de Tribunal de Contas, 

Conselheiro de Tribunal de Contas e Membro do Ministério Público; 
 

302 - Servidor Público - Ocupante de Cargo exclusivo em comissão; 
 

303 - Agente Político  
 

305 - Servidor Público indicado para conselho ou órgão representativo, na condição de 

representante do governo, órgão ou entidade da administração pública; 
 

306 - Servidor Público - Contrato Temporário; 
 

307 - Militar efetivo; 
 

308 - Conscrito; 
 

401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo Sindicato; 
 

410 - Trabalhador cedido - informação prestada pelo Cessionário;  

 

701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais 

categorias de contribuinte individual; 
 

711 - Contribuinte Individual - Transportador autônomo de passageiros; 
 

712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga; 
 

721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS; 
 

722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS; 
 

723 - Contribuinte individual - empresários, sócios e membro de conselho de administração 

ou fiscal; 
 

731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de Cooperativa 

de trabalho; 
 

734 - Contribuinte individual - Transportador Cooperado que presta serviços por intermédio 

de cooperativa de trabalho; 
 

738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a Cooperativa de Produção; 
 

741 - Contribuinte individual - Micro Empreendedor Individual, quando contratado por PJ; 
 

751 - Contribuinte individual - aposentado de qualquer regime previdenciário, nomeado 

magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou nomeado da Justiça Eleitoral; 
 

761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de Cooperativa, associação ou 

entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador 

eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração; 
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771 - Contribuinte individual - Membro de Conselho tutelar, nos termos da Lei nº 8.069, de 

13 de julho de 1990; 
 

781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de 

ordem religiosa; 
 

901 - Estagiário; 
 

902 - Médico Residente; 
 

903 - Bolsista, nos termos da lei 8958/1994 
 

904 - Participante de curso de formação como etapa de concurso público, sem vínculo de 

empresa/estatutário; 
 

905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa. 

 
 

Aba Vínculo Empregatício – E-Social 
 

Estes são os campos destinados a parte específico ao e-Social. A seguir iremos detalhar alguns 

campos específicos: 
 

Informações do Regime Trabalhista 

 Tipo de Admissão: 

1- Admissão; 

2 - Transferência de empresa do mesmo grupo econômico; 

3 - Admissão por Sucessão, Incorporação, Cisão, fusão ou Fusão; 

4 - Trabalhador Cedido; 

 Indicativo de Admissão: informar o indicativo de admissão, conforme as opções 

abaixo: 

1- Normal; 

2 - Decorrente de Ação Fiscal; 

3 - Decorrente de Decisão Judicial; 
 

 Regime Trabalho: informar o regime trabalhista, conforme as opções abaixo: 

1 - CLT - Consolidação das Leis de Trabalho e legislações trabalhistas específicas; 

2 - RJU - Regime Jurídico Único; 

3 - RJP – Regime Jurídico Próprio; 
 

 Regime Previdenciário: informar o tipo de regime previdenciário, dentre as opções 

a seguir: 

1 - RGPS - Regime Geral da Previdência Social; 
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2 - RPPS - Regime Próprio de Previdência Social; 

3 - RPPE - Regime Próprio de Previdência Social no Exterior; 
 

 Regime da Jornada: informar o regime da jornada de trabalho do empregado, 

dentre as opções abaixo: 

1 - Submetidos a Horário de Trabalho (Cap. II da CLT); 

2 - Atividade Externa especificada no inciso I do Art. 62 da CLT; 

3 - Funções especificadas no Inciso II do Art. 62 da CLT; 
 

 Jornada Semanal: informar o tipo da jornada sendo: 

1 - Horário Fixo (jornada semanal de segunda a domingo com apenas um horário padrão 

por dia da semana e folga fixa); 

2 - Outros (demais tipos de jornada, escalas, turno de revezamento, permutas, horários 

rotativos, etc); 
 

 Natureza da Atividade: informar a natureza da atividade podendo ser: 1 

trabalhador urbano ou 2 trabalhador rural. 
 

 Data Base: informar o mês de data base da categoria profissional do trabalhador. 

 

Informações do Trabalhador Estatutário 

 Admissão: normal, decorrente de decisão judicial, tomou posse mas não entrou em 

exercício. 
 

 Provimento: referente ao trabalhador estatutário: 
 

1 - Nomeação em cargo efetivo; 

2 – Nomeação em cargo em comissão; 

3 – Incorporação (Militar); 

4 – Matricula (Militar); 

5 – Reinclusão (Militar); 
 

 Data Nomeação: Formato dd/mm/aaaa; 
 

 Data Posse: Formato dd/mm/aaaa; 
 

 Início Exercício: Formato dd/mm/aaaa; 

 
Informações de Trabalhador Temporário 

 Motivo: informar o motivo da contratação de trabalhador temporário, selecionando 

entre as opções: 

1 - Necessidade transitória de substituição de seu pessoal regular; 

2 - Acréscimo extraordinário de serviços. 
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 Funcionário Substituído: informar o código do funcionário 

 

Sucessão de Vínculo Trabalhista 

 CNPJ Anterior: Informar o Cnpj da empresa anterior; 
 

 Matrícula Anterior: Informar o código de matrícula do funcionário na empresa 

anterior; 
 

 Início Vínculo: Informar a data de início na nova empresa, no formato 

(dd/mm/aaaa); 

 

Aba Informações Pessoais - I 

Nesta aba iremos informar todas os dados cadastrais do empregado nos quadros: 

 Trabalhador; 

 Nascimento; 

 Documentos; 

 Registro Civil; 
 

Aba Informações Pessoais - II 

Nesta aba iremos informar os demais dados que compõe o cadastro dos empregados. De 

acordo com os quadros: 

 Endereço; 

 Contato; 

 Trabalhador Estrangeiro; 

 Informações de Deficiência Física; 

 Rais/Caged (deficiência); 

 Características Físicas; 

 Dados Bancários / Pagamento; 

 

Aba Complementares 

Nesta aba iremos preencher todos os dados para complementar o cadastro do empregado, 

informações nos quadros: 

 Rais e Caged; 

 Fgts e Sefip; 

 Exames / Segurança; 

 Outras Informações; 
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Aba Dependentes 

Nesta aba iremos efetuar o cadastro dos pais e de todos dependentes do empregado. No 

caso de pai e mãe o campo “situação” deve ser analisado se será normal ou não dependente 

de irrf. No caso de filhos deve-se informar a data de nascimento para que o sistema efetue 

o controle de salário família e abatimento para imposto de renda. 

 

Aba Afastamento 

Nesta aba iremos efetuar o cadastro dos afastamentos dos empregados, data de início, 

retorno, códigos de motivos, período de estabilidade e observação. 

 

Aba Férias 

Nesta aba iremos efetuar a programação das férias dos empregados, mesma informação 

encontrada em: “Pagamentos / Férias / Programação”. 

 

Aba Benefícios 

Nesta aba iremos marcar quais os benefícios que cada empregado utiliza. Analisar o cadastro 

do benefício em: “Arquivos / Tabelas / Benefícios”. 

 

Aba Cálculo Programado 

Nesta aba iremos cadastrar os eventos fixos que todo mês o empregado utiliza, como por 

exemplo, adicionais insalubridade e periculosidade, pensões, contribuições ao sindicato, etc. 

Essa informação é encontrada também em: “Arquivos / Tabelas / Cálculos Programados”. 

 

Aba Ocorrências 

Nesta aba iremos informar os dados de possíveis ocorrências dos empregados. Como por 

exemplo: advertências, entrega de documentos, etc. O cadastro dos tipos de ocorrências deve 

ser realizado em: “Arquivos / Tabelas / Ocorrências”. 
 

 

CADASTRO DE PENSÕES 
 

 

1 . 19       PENSÕES   (ARQUIVOS �  FUNCIONÁRIOS � CADASTROS  � PENSÕES) 
 

O sistema possibilita que o usuário realize o cadastro dos funcionários que pagam 

pensões e seus respectivos beneficiários.  

É possível informar os dados bancários o evento para desconto em folha de 

pagamento e gerar um relatório com estes dados para o departamento financeiro efetuar o 

pagamento da mesma. 
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No campo competência Limite informe mês e ano para que o sistema não gere mais 

os cálculos. 

 

 

 

 

CONTROLE DE EPI 
 

1 . 20       EPI’s   (ARQUIVOS �  FUNCIONÁRIOS � CADASTROS  � EPI’s) 
 

 

O sistema possibilita que o usuário realize o cadastro dos equipamentos de proteção 

individual, tais como botas, luvas de raspa, protetores auriculares, capacetes, dentre outros. 

Informe um código disponível para utilização, coloque a descrição, fabricante, tipo de 

utilização e o número do C.A. (Certificado de Aprovação). 
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CONTRATOS ADMISSIONAIS 
 

1.  21 CONTRATOS ADMISSIONAIS (ARQUIVOS � FUNCIONÁRIOS � CADASTROS � 

CONTRATOS PADRÃO � CONTRATO DE EXPERIÊNCIA) 
 

Neste contrato iremos informar a data de emissão, número de vias a serem impressas. 

Importante verificar se consta o código do horário com sua respectiva tabela de horários e 

horas mensais no cadastro do funcionário. 
 

1. 22 CONTRATOS ADMISSIONAIS (ARQUIVOS � FUNCIONÁRIOS � CADASTROS � 

CONTRATOS PADRÃO � COMPENSAÇÃO DE HORAS) 

Neste contrato iremos informar a data de emissão, número de vias a serem impressas. 

Importante verificar se consta o código do horário com sua respectiva tabela de horários e 

horas mensais no cadastro do funcionário. 
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1.23 CONTRATOS ADMISSIONAIS (ARQUIVOS � FUNCIONÁRIOS � CADASTROS � 

CONTRATOS PADRÃO � PRORROGAÇÃO DE HORAS) 

 

Neste contrato iremos informar a data de emissão, número de vias a serem impressas. 

Importante verificar se consta o salário contratual, o código do horário com sua respectiva 

Tabela de Horários e Horas Mensais no cadastro do funcionário.  

Para o sistema controlar o correto percentual basta utilizar o parâmetro 3.1 

Parâmetros do sindicato como “sim”, e definir no cadastro do empregado o respectivo 

sindicato. No cadastro do sindicato deve informar as alíquotas de hora extra no dia normal. 
 

 

1.24 CONTRATOS ADMISSIONAIS (ARQUIVOS � FUNCIONÁRIOS � CADASTROS � 

CONTRATOS PADRÃO � OPÇÃO PELO FGTS) 

Para emitir este contrato, deve-se informar o funcionário, a data de emissão e o 

número de vias a serem impressas. 
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1.25 CONTRATOS ADMISSIONAIS (ARQUIVOS � FUNCIONÁRIOS � CADASTROS � 

CONTRATOS PADRÃO � SOLICITAÇÃO DE VT) 

Para emitir a solicitação de vale transporte, deve-se informar o funcionário, a data 

de emissão e o número de vias a serem impressas. Temos uma opção do lado superior direito 

chamado “Preencher Tabela” que trará as conduções já preenchidas no contrato. Verificar se 

no cadastro do funcionário consta informação da condução. Temos o modelo 1 e modelo 2. 

1.26 CONTRATOS ADMISSIONAIS (ARQUIVOS � FUNCIONÁRIOS � CADASTROS � 

CONTRATOS PADRÃO � ENTREGA DA C.T.P.S.) 

Para emitir este contrato, deve-se informar o funcionário, a data de emissão e o 

número de vias a serem impressas. A parte superior ficará com o funcionário e a parte inferior 

com a empresa. 
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1.27 EDITOR DE CONTRATOS (ARQUIVOS � FUNCIONÁRIOS � CADASTROS � 

EDITOR DE CONTRATOS) 

Neste item será utilizado para modificar algo no texto dos contratos padrões. 

Usuário pode elaborar um contrato desde o seu início ou se preferir modificar um existente, 

clicando no ícone de consulta, selecionando o contrato, após isso realizar as modificações e 

salvar para depois visualizar ou imprimir direto. O parâmetro: 6.10 “Caminho para 

Etiqueta/Contratos” define o local onde será salvo o arquivo.  
 

Modelo 1 

 

 

Modelo 2 

 
 

O editor de contratos modelo 2 além de possuir mais recursos para elaboração de 

contratos, os mesmos são salvos dentro do banco de dados, com isso todos os usuários terão 

o acesso, sem a necessidade de modificação de nenhum parâmetro exclusivo. A sua 

localização está em: (Arquivos / Funcionários / Cadastros / Editor de Contratos Modelo II). 
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1.28 GERADOR DE RELATÓRIOS (ARQUIVOS � FUNCIONÁRIOS � CADASTROS � 

GERADOR DE RELATÓRIOS) 
 

Neste item o usuário poderá criar diferentes tipos de relatório dos dados cadastrais 

do funcionário. Tendo a opção de ordem de sequência das informações e exportação para 

uma planilha do Excel, facilitando edições desejadas. 

 

 

 
 

1.29 GERADOR DE ETIQUETAS (ARQUIVOS � FUNCIONÁRIOS � CADASTROS � 
GERADOR DE ETIQUETAS) 

 

Neste item o usuário poderá criar diferentes tipos de etiquetas, como por exemplo, 

etiqueta para a C.T.P.S. ou para o cartão de ponto. Deverá ser definido as especificações 

da etiqueta para depois realizar as impressões.  
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1.30 CONTROLE DE EXPERIÊNCIA (ARQUIVOS � FUNCIONÁRIOS � CADASTROS � 

CONTROLE DE EXPERIÊNCIA) 

 

Neste item o usuário poderá controlar os períodos de experiência dos contratos de 

trabalho. O sistema mostrará o código e nome do funcionário e a data de termina a primeira 

experiência e a data que termina a segunda experiência, evitando o pagamento de multas 

e outras verbas rescisórias.  

 

 
 
 

ALTERAÇÃO SALARIAL - DISSÍDIO COLETIVO 
 

2. 1   ALTERAÇÃO SALARIAL – DISSÍDIO COLETIVO (ARQUIVOS  �   FUNCIONÁRIOS  
� CARGOS E SALARIOS  �   ALTERAÇÃO SALARIAL – DISSÍDIO COLETIVO) 

 

A alteração salarial dos funcionários pode ser realizada no próprio cadastro ou pode ser 

realizada na tela de alteração salarial. Recomendamos a alteração no próprio cadastro do 

funcionário, no caso de poucos funcionários, quando forem muitos funcionários recomendamos 

utilizar a tela de alteração salarial. 
 

Para realizar a alteração de salário no cadastro do funcionário, deve-se informar o novo 

valor no campo “salário” e clicar no botão “GRAVAR”, sistema abrirá a tela de modificações 

informando o salário antigo e o salário atual, informe a competência e a data de modificação 

com o seu respectivo motivo, exemplo: Dissídio Coletivo. Para realizar a alteração de salário 

de muitos funcionários de uma só vez, precisamos acessar: (Arquivos/Funcionários/Cargos e 

Salários/Alteração Salarial), primeiramente devemos deixar o sistema na competência que 

terá a alteração, exemplo, janeiro/2017, conforme ilustração abaixo: 
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Marcar o Botão “Proporcionalizar aos meses trabalhados” para que o sistema apure 

o % de acordo com a data de admissão. 

 

 

 

Exemplo: 

 12 avos de empresa - 10% 

 10 avos de empresa - 8,33% 

 05 avos de empresa - 4,17% 

 01 avo de empresa - 0,83% 

 
 
 
Filtros 

Podemos alterar o salário por diversos filtros, como por exemplo, Empresa, Local de Trabalho, 

Centro de Custo, Sindicato, Cargo e Salário. 
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Regime Empregatício 

Iremos selecionar quais os Regimes Empregatícios terão esta alteração. 

 

Pagamentos para RAIS 

Iremos selecionar quais os Tipos de Pagamentos terão esta alteração. 

 

 

Alteração 

 

Faixas – Informar a faixar salarial para a alteração, caso o sindicato determine o % por 

faixa salarial, exemplo: 
 

-Funcionários que recebem até R$ 800,00 terão 10% de alteração; 
 

-Funcionários que recebem até R$ 1.000,00 terão 8% de alteração; 

 

Caso o sindicato não determine um % por faixa salarial, isto é, o mesmo percentual 

para todos os salários basta informarmos 9.999.999,99 na primeira linha de faixas e colocar 

o % no campo “Aplicar” ou informar o valor que irá ser adicionado ao salário antigo. 

 
 

IMPORTANTE 

Clicar no ícone  visualização de impressão, sistema irá gerar um relatório 

“prévio” de conferência dos valores atualizados. Após conferir o relatório, deve-se clicar no 

botão  alterar os salários. Depois de clicar na alteração de salários não tem opção de 

desfazer o procedimento, por isso é aconselhável realizar um backup do sistema antes desse 

procedimento. 

 

DICA 

 

Para alterar o salário mínimo no sistema basta preencher os campos conforme a 

imagem a seguir:  
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Clicar no ícone  visualização de impressão, sistema irá gerar um relatório 

“prévio” de conferência dos valores atualizados. Após conferir o relatório, deve-se clicar no 

botão  alterar os salários.  

 

TABELAS 
 

3 . 1   EVENTOS - CADASTRO  (ARQUIVOS � TABELAS �  EVENTOS � 
MANUTENÇÃO) 

 

 

Neste tópico veremos os eventos (rubricas) da folha. Clique em         para fazer a 

consulta em tela dos eventos; 

• Se desejar emitir o relatório de eventos cadastrados no sistema, selecione a opção 

 e clique em  . 
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• Caso necessite copiar um evento com os mesmos parâmetros de um já existente, selecione a 

opção   , coloque o código do evento que deseja copiar no campo de origem, no campo 

destino indique um código de evento que esteja em branco e clique em . 
 

 

 

 

Os eventos no sistema são separados em: 
 

-Proventos: Eventos que irão efetuar o pagamento para os funcionários, os códigos 

designados para proventos ficam entre os códigos 01 até o 499. 

-Descontos: Eventos que irão efetuar o desconto para os funcionários, os códigos 

designados para descontos ficam entre os códigos 501 até o 799. 

-Bases Referenciais: Bases referenciais são os códigos utilizados para fazer com 

que um evento faça base para o cálculo de um outro evento, podendo ser para desconto ou 

provento. Os códigos designados para as Bases Referenciais ficam entre os códigos 801 a 

899. 

-Bases de Acúmulo: Também chamadas por “bases referenciais” são internas do 

sistema, não temos como modificá-las. Os códigos designados para as bases referenciais fixas 

ficam entre os códigos 901 a 999. 

Observação: Recomendamos não utilizar os códigos 500 e 800 pois são os códigos 

que estão no limite da divisão de proventos/descontos/bases referenciais. 

 

Cadastro de Eventos 

 

Caso queira cadastrar algum evento que não esteja no Sistema, é recomendável entrar em contato com o suporte. 
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Esta aba levará dados para a vinculação ao e-Social, deve-se informar todos os 

dados para que a exportação seja realizada de forma correta. 

 

 

 

3. 2        TRIBUTOS           (ARQUIVOS  �   TABELAS  �  TRIBUTOS) 
 

 

A Tabela de Tributos nada mais é que a tabela de INSS e IRRF, contendo também 

as faixas de salário família e o valor do salário mínimo nacional, que o sistema traz mês a 

mês desde 1995.  

 

• Digite o mês e ano que se deseja cadastrar ou consultar; 
 

• Se houver uma tabela no mês anterior, o sistema perguntará se deseja copiá-la, clique 

em “SIM”; 
 

• Clique em [Gravar]. 

 
 

 

O sistema irá cadastrar a tabela automaticamente no mês em que for disponibilizada 

pelo fisco, por meio de uma atualização específica. Nas atualizações seguintes não teremos 

o preenchimento da tabela de forma automática.  
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Observação: Na Versão do sistema Folha de Pagamento 02.636 foi realizado a 

atualização da atual tabela de tributos 2018, com mudanças no quadro de I.N.S.S., Salário 

Família e Salário Mínimo Federal. Não houveram modificações no I.R.R.F. no momento desta 

versão. 

3 . 3    TABELA DE ÍNDICES   (ARQUIVOS � TABELAS �  TABELA DE ÍNDICES) 
 

As Tabelas de Índices são os percentuais de juros da SELIC, UFIR e UFESP, que 

serão usadas para os cálculos em atrasos das guias. 
 

• Para inserir manualmente deve-se: selecionar o índice e teclar [Enter]. 

• Digite a data inicial e data final da validade deste índice. 

• Digite o valor percentual. 

• Tecle em [Gravar]. 

 

Observação: Os índices são atualizados automaticamente nas atualizações dos Programas 

Módulos. 

Valor máximo de 

contribuição R$ 621,04 
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3. 4  TABELA DE FERIADOS ( ARQUIVOS  �  TABELAS  �  TABELA DE FERIADOS)       

Para realizar o cadastro dos feriados no sistema, informe a data e o local/região que 

se enquadra o feriado, podendo ser federal, estadual ou de um determinado município. Após 

informar clique em gravar. 

 

Importante preencher todos os feriados no sistema, para que ocorra o correto controle 

dos dias úteis e dias D.S.R. para o cálculo da folha de pagamento, vale transporte e refeição, 

dentre outros. 

3 . 5         PERIODICIDADE     (ARQUIVOS    �   TABELAS   � PERIODICIDADE ) 
 

 

A Periodicidade é utilizada no sistema para fazer parte de um cálculo. Nela 

controlamos condições específicas por um certo período/intervalo de tempo. Exemplo: 

anuênios, biênios, triênios, dentre outros. Informe um código disponível e uma descrição, como 

por exemplo: “Biênio”. No campo “Meses” irá selecionar entre: 
 

-Soma das Competências: Mês em que completa o período; 

-Aniversário de Admissão: Dia exato que completa o período; 
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EXEMPLO BIÊNIO 
 

Funcionário admitido dia 25/02/2015 o mesmo terá 2 anos completos de empresa 

para receber o biênio no mês 02/2017 (Soma das Competências) no dia 25/02/2017 

(Aniversário de Admissão), quando utilizamos aniversário da data o controle do sistema é 

realizado pela data de pagamento da folha. 

• Referência: Demonstrar em Meses (12 meses, 24 meses) ou demonstrar em anos/meses 

(1 ano, 2 anos, 3 anos). 

• Valores: informar a partir de quantos meses receberá o biênio, se receberá um 

percentual ou se será um valor fixo. 

 

 

 

 

BENEFÍCIOS 
4 . 1     CADASTRO DE BENEFÍCIOS    (ARQUIVOS    �   TABELAS   �   BENEFÍCIOS ) 

 

 

Primeiramente devemos efetuar o cadastro dos benefícios, estipulando valores e 

demais dados cadastrais. Acesse: (Arquivos / Tabelas / Benefícios).  
 

Os Tipos de Benefícios que temos como opção de cadastro no sistema são: 

 Assistência Médica 

 Vale Refeição 

 Vale Alimentação (Cesta Básica)  

MESES 
 

-Inserimos na linha 1 o total de 23 meses, o mesmo 

que 1 ano completo e 11 meses, com a condição de 

percentual e valor zerados, isto é, o funcionário que 

tiver até 23 meses não receberá o Biênio. 
 

-Inserimos na linha 2 o total de 47 meses o mesmo que 

3 anos completos e 11 meses, com o percentual 

zerado e valor de 50,00 que foi estipulado por uma 

convenção coletiva. Devemos informar um percentual 

ou um valor e não ambas as informações.  
 

-Inserimos na linha 3 o total de 71 meses o mesmo que 

5 anos completos e 11 meses, com o percentual 

zerado e valor de 100,00 que foi estipulado por uma 

convenção coletiva.  

Como R$ 100,00 será o valor máximo a ser pago 

inserimos a competência “999” com o mesmo valor. 
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 Convênio Farmácia 

 Faculdade 

 Combustível 

 Seguro de Vida 

 Café 

 

 Assistência Médica 
 

Descrição: Informar o nome do convênio e plano, como por exemplo, Porto Seguro-

Ouro. 
 

Evento de Desconto em folha de pagamento: Qual será o evento que efetuará o 

desconto em folha de pagamento deste benefício.  

 

Identificador: Seria o código do plano da assistência médica. 

 

Forma de cálculo: Fixo ou por vidas. 

 

Operadora da Assistência Médica: Razão Social, Cnpj, registro Agência Nacional 

de Saúde (ANS), eventos relacionados ao benefício. 

 

(Valores) A Partir de: Sistema deseja que o usuário informe o mês e ano que iniciará 

o cálculo do benefício. 

 

(Valores) Titular: Valor que representa a parte do titular para este benefício. 

 

(Valores) Dependente: Valor que representa a parte do dependente para este 

benefício. 

 

(Valores) Vlr Empresa: Valor que representa a parte da empresa para este 

benefício. 

 

(Valores) % Empresa: Percentual que representa a parte da empresa para este 

benefício.  

 

Deve-se ser informado o valor empresa ou percentual empresa. 

 
 

Os campos (Exp) não devem ser preenchidos pois representam expressões para 

cálculos. 

Importante: 

 

Alguns tipos de benefícios são calculados por valor fixo, 

por dia, por vidas, dentre outros. É importante analisar 

o tipo de benefício na criação de um novo código. 
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    Vale Refeição  
 

Informar o nome do Benefício, exemplo, Vale Refeição.  
 

- Evento de Desconto em folha de pagamento: Qual será o evento que efetuará o 

desconto em folha de pagamento deste benefício.  

 

- Forma de cálculo: Fixo ou Por Dias. Normalmente é utilizado por dia e para isso o 

funcionário tem que ter informado no cadastro o código do horário com sua respectiva tabela 

de horários preenchida ou informe os dias úteis em: (Fechamento Mensal/Benefícios/Dias para 

VT-VR). 

 

Observação: Os campos de valores são utilizados da mesma forma que foi 

exemplificada no benefício anterior. 

 

 

  4. 2  CÁLCULO DE BENEFÍCIOS  (PAGAMENTOS  � BENEFÍCIOS � CÁLCULO)  

 

O Cálculo de benefícios no sistema da folha de pagamento, serve para processar mês 

a mês os benefícios utilizados por cada empregado. Previamente o benefício está inserido no 

cadastro de cada empregado e o sistema busca os dados dessa tela para elaborar os 

cálculos.  

Deve ser realizado antes da geração e fechamento da folha de pagamento, pois 

possíveis proventos ou descontos relacionados aos benefícios, apenas aparecerão na folha 

após o cálculo de benefícios. 

 
 

 
 

O mesmo critério de cadastro e utilização será para os demais tipos de benefícios:  

Vale Alimentação, Convênio Farmácia, Faculdade, Combustível, Seguro de Vida e Café. 
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  4. 3  MANUTENÇÃO BENEFÍCIOS (PAGAMENTOS  � BENEFÍCIOS � MANUTENÇÃO)  
  

A manutenção de benefícios mostrará na tela e relatório o resultado dos cálculos de 

benefícios realizados no mês. Com detalhes de empregados, dependentes, valores, tipo de 

benefício, dias, período de apuração. É possível gerar um relatório das informações contidas 

na tela como também gerar uma planilha em Excel. 

 

 

 

  4. 4  RECIBO DE BENEFÍCIOS  (PAGAMENTOS  � BENEFÍCIOS � RECIBO)  

  

O recibo de benefícios discrimina o que foi gerado detalhando o benefício e o período 

de apuração. É um comprovante que o empregado recebeu o benefício, pode ser enviado no 

e-mail de cada funcionário ou enviar todos no e-mail da empresa. 
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  4. 5  RELAÇÃO BENEFÍCIOS  (PAGAMENTOS  � BENEFÍCIOS � RELAÇÃO DE BENEFÍCIOS)  
 

 

A relação de benefícios evidenciará o que consta cadastrado de benefício para cada 

empregado. Separando o valor total do benefício, valor da empresa e valor do empregado. 

 

 

 

 

  4. 6  PERÍODO DE APURAÇÃO (PAGAMENTOS  � BENEFÍCIOS � PERÍODO DE APURAÇÃO)  
 

 

Informe ao sistema a quantidade de dias e o período de apuração para cada 

competência. O período de apuração é uma forma prática do sistema gerar para todos os 

empregados a mesma quantidade de dias e data de apuração. 
 

No exemplo a seguir informamos que na competência de 01/2017 teremos 22 dias 

úteis referente ao período de 01/01/2017 a 31/01/2017. Ao processar o cálculo do Vale 

Transporte, Vale Refeição e Combustível o sistema já considera essa informação. 
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VALE TRANSPORTE 
 

 

  5. 1  CÁLCULO VALE TRANSPORTE  (VALE TRANSPORTE  � CÁLCULO)  
  

O Sistema somente irá calcular vale transporte para os funcionários, que no seu 

cadastro estejam preenchidos os campos de “Condução” e “Horário” informados 

previamente ou informe os dias úteis em:  
 

- (Fechamento Mensal/Benefícios/Dias para VT-VR); 

- (Vale Transporte / Período de Apuração); 
 

• Verifique se a competência e empresa estão corretas; 

• Selecione um funcionário ou “0” para todos e clique no raio . 

 

 

 

 
5 . 2     MANUTENÇÃO  (VALE TRANSPORTE    �    MANUTENÇÃO)  

   

Nesta tela o usuário terá livre acesso para alterar o cálculo efetuado anteriormente. 

• Selecione Vale “Normal” ou “Complementar”; 

• Selecione empresa, competência e funcionário e consulte ou altere se necessário; 

• Após realizar a alteração desejada, não calcule novamente, apenas emita o recibo. 
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5 . 3     RECIBO DO FUNCIONÁRIO  (VALE TRANSPORTE �   RECIBO DO FUNCIONÁRIO)     

 

• Selecione vale “Normal” ou “Complementar”; 

• Preencha os campos com os dados solicitados pelo sistema, inclusive o “Período”; 

• Selecione um funcionário ou “0” para todos, e clique na lupa . 
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5 . 4     RELATÓRIO DE COMPRA  (VALE TRANSPORTE    �   RELATÓRIO DE COMPRA)  
   

Este relatório contém os valores dos passes a serem comprados pela empresa dividido 

em conduções. Preencha os campos os dados solicitados pelo sistema e clique na lupa .  

 

 

5 . 5  VALE COMPLEMENTAR (VALE TRANSPORTE    �   VALE COMPLEMENTAR)  
   

Adicione aqui os vales complementares para os funcionários que tiverem este direito. 

Digite o código do transporte e tecle (ENTER), coloque a data e o valor unitário e clique em 

(GRAVAR).  

Está opção normalmente será utilizada quando os valores das tarifas sofrerem 

majoração e o funcionário necessitar do complemento. 

 

 

5. 6    RELATÓRIO ANALÍTICO DE VT (VALE TRANSPORTE � RELATÓRIO ANALÍTICO)  

 

Este relatório traz funcionário por funcionário e os valores dos vales transporte. 

Preencha os campos com os dados solicitados pelo sistema e clique na lupa  para emitir 

o relatório. 
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5 . 8  SPTRANS (VALE TRANSPORTE    �   SPTRANS – RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS)  
   

O sistema oferece a opção de exportar os dados cadastrais e de pedido de vale 

transporte da prefeitura de São Paulo diretamente ao portal da SPTRANS. Para isso basta 

utilizar “transportes” com a opção de SPTRANS marcados conforme item “1.10.1”. 
 

Na tela de geração do arquivo será necessário informar o login do usuário (criado 

no portal SPTRANS). A solicitação é realizada na opção de “Loja Virtual / Vale Transporte / 

Compra de Crédito”. 

 

 

5 . 9  PERÍODO DE APURAÇÃO (VALE TRANSPORTE    �   PERÍODO DE APURAÇÃO)  
   

Informe ao sistema a quantidade de dias e o período de apuração para cada 

competência. O período de apuração é uma forma prática do sistema gerar para todos os 

empregados a mesma quantidade de dias e data de apuração.  

No exemplo a seguir informamos que na competência de 01/2017 teremos 20 dias 

úteis referente ao período de 01/01/2017 a 31/01/2017. Ao processar o cálculo do Vale 

Transporte o sistema já considera essa informação. 
 

 

No campo “Benefício” o sistema permite escolher vários tipos de benefícios tais como: 

Vale Transporte, Assistência Médica, Vale Refeição, Vale Alimentação, dentre outros. 
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PAGAMENTOS 

Neste tópico veremos como calcular o adiantamento de salário, realizar a exclusão 

do cálculo, emissão da folha de adiantamento e emissão dos recibos de pagamento.  

 

 

 

 

6 . 1     ADIANTAMENTO DE SALÁRIO  (PAGAMENTOS   �   CÁLCULO) 

 
 

Para calcular um adiantamento tecle “F12” para selecionar: 
 

• Empresa, competência e tipo de pagamento (01 Adiantamento de Salário); 

• Preencha o código do funcionário (ou deixe em branco para calcular todos de uma 

vez), informe a data de pagamento e clique no raio  no alto da tela e em 

seguida para consultar clique na lupa  ao lado; 

 

 

 

 

 

 
 

Parâmetros de Cálculo 
 

 A opção de parâmetros de cálculo no sistema tem a funcionalidade de auxiliar o cálculo. 

Todos os cálculos são efetuados em: (Pagamentos    �     Cálculo) 

O sistema vem como padrão 40% do salário base, caso queira um percentual diferente, 

será necessário criar um cálculo programado, informando o novo percentual ou valor. 
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A configuração será realizada por “Empresa” ou “Grupo de Empresas” e “Tipo de 

Pagamento”. Quando o usuário tiver a necessidade de informar manualmente e mensalmente 

dados como: 

 Dias Úteis; 

 Dias D.S.R; 

 Dias de VT; 

 Horas D.S.R.; 

 Horas Trabalhadas; 

 Data de Pagamento; 
 

Após gravar os dados o sistema automaticamente, trará preenchido de acordo com o 
cadastrado. 
 

 

 

 

 

6 . 2  EXCLUINDO UM PAGAMENTO (PAGAMENTOS  �  CONSULTA E MANUTENÇÃO)  
 

   

Para excluirmos um pagamento, entre na tela de consulta e clique na lixeira  

no alto, onde abrirá uma tela de exclusão de pagamentos: 

 

 Selecione o “Tipo de Pagamento 01 – Adiantamento de Salário”, a “Empresa” e o 

“Funcionário” (“0”para todos) e clique na outra lixeira e confirme a exclusão; 

 
 Somente serão excluídos os pagamentos da competência selecionada no alto do sistema 
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6 . 3   EMISSÃO RECIBOS [HOLERITES] (PAGAMENTOS � EMISSÃO DE RECIBOS)  

 

Neste tópico veremos resumidamente como emitir os holerites (recibos de 

pagamentos). Preencha os dados solicitados pelo sistema e selecione o modelo do recibo, 

variando entre modelo verde, marrom, desenhado (impressora laser) e desenhado matricial. 

No campo ordenação escolhe entre código ou ordem alfabética, informe o número de vias e 

clique em imprimir. Selecione o tipo de pagamento como 01 – Adiantamento de Salário. 
 

 

 

 
 

A opção “Por E-mail” necessita de configuração dos parâmetros: “6.2.8 Configuração do e-

mail”. 
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6 . 4    EMITINDO A FOLHA DE PAGAMENTO (FECHAMENTO MENSAL  � FOLHA DE 
PAGAMENTO ANALÍTICA)  

 

   

Esta é a folha onde se traz todos os funcionários, departamentos. Informe o código 

da empresa, analise se tem a necessidade de marcar “matricial” e clica na lupa para emitir 

a Folha Sintética, pode-se alterar o Folha para “Sintética” na mesma tela ou ir no módulo 

separado: “Fechamento Mensal / Folha de Pagamento Sintética”, esta folha traz somente o 

resumo da empresa e/ou departamentos. 

 

Selecione o campo Tipo de Pagamento como 01 – Adiantamento de Salário e clique 

na lupa para emissão da folha. 

 

 

 
 

FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 

Neste item iremos efetuar o lançamento das variáveis, cálculo de diferença de 

dissídios, controle de empréstimos, cálculo da folha mensal, exclusão de pagamento, emissão 

da folha de mensal, recibos de pagamento. 
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7 . 1     LANÇANDO VARIÁVEIS   (PAGAMENTOS   �   VARIÁVEIS)  
 

 

Consideramos “Variáveis”, todas as verbas que não podemos prever durante o mês, 

(Exemplo: faltas, atrasos, horas extras). Esteja atento ao tipo de pagamento selecionado no 

topo da tela. 

• Selecione competência, tipo de pagamento, empresa; 

• Selecione um funcionário e tecle [Enter] e para inserir o evento aperte [ALT+F], o 

evento a ser lançado; 

• Digite “Referência” e/ou “Valor” e caso não tenha mais verbas, clique em [Gravar]; 

O usuário pode zerar eventos (verbas) nesta tela fazendo com que o mesmo não entre 

no cálculo nem saia na folha, no entanto os eventos de INSS e IRRF “NUNCA” podem ser 

lançados pois o sistema apura automaticamente. Para excluir uma verba lançada, vá até a 

linha correspondente e tecle: [SHIFT + DEL] e confirme a exclusão; 
 

Para lançar as variáveis por local de trabalho é necessário habilitar o parâmetro (5.1 

- Lançamento por Local/Centro de Custo) para “Sim”. 
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7 . 2   CÁLCULO DA DIFERENÇA DE DISSÍDIOS     (PAGAMENTOS  �   DISSÍDIOS) 
 

 

Nesta tela iremos efetuar o cálculo da diferença do dissídio quando o mesmo é 

concedido meses após a “data-base”. Para efetuar este cálculo primeiramente deve-se 

efetuar a alteração de salário antigo dos funcionários para o novo salário, conforme (Item 

2.1). Depois de realizado a alteração salarial iremos calcular a diferença das folhas de 

pagamento que foram geradas com o salário antigo. 

 

 

 

Período – Informa o mês inicial e final que iremos processar a diferença. 

Empresa – Informar a empresa que iremos processar a diferença. 

Funcionário – Informar o funcionário que iremos processar as diferenças ou deixe o campo 

vazio para que o sistema gere o cálculo para todos de uma única vez. 

Sindicato – Informar o sindicato que iremos processar a diferença. Este campo não é 

obrigatório, se preferir pode deixar vazio. 

Receptor – Informar o evento receptor na qual todo o valor de diferença seja demonstrado 

dentro dele. Deve ser um evento receptor para proventos (001 a 499) e um evento receptor 

para descontos (501 a 799). 
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EXEMPLO: 

Desejamos que o sistema calcule a diferença de valores dos proventos: salário base 

e hora extra. Sistema apurou o valor de R$ 20,00 referente ao salário base e R$ 7,50 

referente a hora extra, se utilizarmos um evento receptor sistema colocará neste evento o 

total de R$ 27,50. Na instalação do sistema temos o evento 51 (diferença de salários) que é 

um exemplo de evento receptor para proventos. 
 

 

Local de Trabalho – Informar o local de trabalho que iremos processar a diferença. 

Este campo não é obrigatório, se preferir pode deixar vazio. 
 

Centro de Custo – Informar o centro de custo que iremos processar a diferença. 

Este campo não é obrigatório, se preferir pode deixar vazio. 
 

Grupo de C. Custo – Informar o grupo de centro de custo que iremos processar a 

diferença. Este campo não é obrigatório, se preferir pode deixar vazio. 
 

 

 
7 . 3        EMPRÉSTIMOS      (PAGAMENTOS  �   EMPRÉSTIMOS) 

 

Neste item iremos cadastrar os empréstimos consignados que os funcionários 

contratam. Sistema efetuará o desconto em folha de pagamento automaticamente não tendo 

a necessidade de o usuário ter de controlar início, parcelas em aberto e final. 
 

 
 

Após informar os filtros, iremos selecionar os eventos e os tipos de pagamentos que iremos calcular as diferenças. 
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PASSOS: 
 

  - Inserir o código do funcionário; 
 

- Número do contrato; 
 

- Data de contratação do empréstimo; 
  

- Valor contratado; 
 

- Número de parcelas e valor de cada parcela; 
 

- Mês e ano do desconto da 1ª parcela; 
 

- Banco em que foi efetuado o empréstimo (campo não obrigatório); 
 

- Evento que terá o desconto na folha de pagamento.  

 
 

Este evento precisa ter a rotina de cálculo 72 (Desconto de Empréstimo Consignado). 

Para o desconto ocorrer de maneira automática, deve-se marcar “evento automático” no 

cadastro do evento, sistema irá descontar somente para quem tiver o cadastro do empréstimo. 

 

 

 

7 . 4    CALCULANDO A FOLHA  (PAGAMENTOS    �   CÁLCULO)  
   

• Selecione (teclando “F12”) empresa, competência e tipo de pagamento (para folha, 

selecione “mensal”); 

• Lance as variáveis (faltas, atrasos, horas extras, outros descontos) para os 

funcionários, se houver; 

• Calcule o vale transporte, calcule os benefícios, se houverem; 

• Verifique dados de afastamentos, férias, admissões, rescisões, cadastro do Nis. 

• Entre na tela de cálculo, preencha os dados solicitados pelo sistema tais como, 

funcionário (“0” para todos), e data de pagamento; 

• Clique no raio        ; 

• Para consultar os pagamentos clique na lupa  ; 

 

 
 

No alto da Tela de Consulta pode-se mudar a competência clicando em [+ ou -] 

facilitando assim a consulta dos pagamentos anteriores e posteriores dos mesmos funcionários 

(para desktops ou notebooks com teclado numérico do lado direito). 
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No modelo de “Consulta 02 – Alta Resolução” ao clicar do lado direito sobre alguma 

base referencial (801 a 899) o sistema grifará quais os eventos estão incidindo no cálculo. 

Conforme o exemplo, para o I.R.R.F. Folha estão incidindo o Salário (Evento 001) – o I.N.S.S. 

(Evento 770). 

 

 

 

 

 

 

7 . 5  EXCLUINDO UM PAGAMENTO (PAGAMENTOS  �  CONSULTA E MANUTENÇÃO)  
   

Para excluirmos um pagamento, entre na tela de consulta e clique na lixeira  

no alto, onde abrirá uma tela de exclusão: 

 Selecione o “Tipo de Pagamento”, a “Empresa” e o “Funcionário” (“0”para todos) e 

clique na outra lixeira e confirme a exclusão; 

 
 

 

 

 

Somente serão excluídos os pagamentos da competência selecionada no alto do sistema 
 

Observação: Para alterar o modelo de consulta do recibo, acesse: (Arquivos / Parâmetros / 6.2.6 – Consulta) 
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7 . 6    EMITINDO A FOLHA DE PAGAMENTO (FECHAMENTO MENSAL  � FOLHA DE 
PAGAMENTO ANALÍTICA)  

   

Esta é a folha onde se traz todos os funcionários, departamentos. 

• Preencha os dados solicitados pelo sistema e clique em . 

• Para a emissão em matricial marque a opção. 

 

  

 

 

Para emitir a folha sintética, pode-se alterar o Folha para “Sintética” na mesma 

tela ou ir no módulo separado: “Fechamento Mensal / Folha de Pagamento Sintética”, esta 

folha traz somente o resumo da empresa e/ou departamentos. 

7 . 7   EMISSÃO RECIBOS [HOLERITES] (PAGAMENTOS � EMISSÃO DE RECIBOS)  
 

Preencha os dados solicitados pelo sistema e selecione o modelo do recibo, 

variando entre modelo verde, marrom, desenhado (impressora laser) e desenhado matricial. 

No campo ordenação escolhe entre código ou ordem alfabética, informe o número de vias e 

clique em imprimir. Selecione o tipo de pagamento como 02 - Mensal. 

 

 

O sistema vem como padrão a emissão 
de todos os tipos de pagamentos na 
mesma folha “Fechamento Mensal” 
(Adiantamento, Férias, Rescisão, etc), 
caso queira emitir um só tipo de 
pagamento selecione nesta tela em 
“Pagamento”. 

Para a emissão da folha por departamento clique em: 
quebras: 

- Local (Departamento) 
- Local + Centro de Custo (Departamento + Setor) 
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Caso queira colocar alguma mensagem nos recibos dos funcionários digite em 

“Observações”. Para sair a mensagem de aniversário analise o parâmetro número: 6.2.5 - 

Imprimir Mensagem de Aniversário. A opção “Por E-mail” necessita de configuração dos 

parâmetros: 6.2.8 Configuração do e-mail. 

 

FÉRIAS 
 

Neste tópico veremos tudo o que for relacionado a férias, tais como, cálculos, 

recibos e relatórios. 

 

 

 

 

8 . 1    PROGRAMAÇÃO    (PAGAMENTOS  �  FÉRIAS �  PROGRAMAÇÃO)  
 

   

Antes de calcular temos que programar as férias de um funcionário: 
 

• Selecione a empresa e o pagamento “Férias Normais” teclando “F12”;  
 

• Coloque o código do funcionário e tecle [Enter]; 
 

• Complete os campos dos itens de “Dias”, “Período de Gozo e Abono”; 

• Coloque a data de pagamento e se a primeira parcela do 13° for ser paga 

juntamente com as férias, digite “S” no campo 13°; 
 

• Clique em [Gravar] observando no rodapé da tela a imagem ilustrada 

abaixo: 
 

 

 

 

 

 

 

   O ícone de consulta será um atalho para emissão do Aviso/Recibo de férias do 

funcionário selecionado na tela de programação de Férias. 
 

 

 

Lembre-se sempre que todos os tipos de cálculos são efetuados em: 
(Pagamentos     �        Cálculos) 
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Informar as programações anteriores que constam em carteira de trabalho ou exclua 

os períodos de férias já gozados pelo funcionário e que não foram calculados pelo sistema 

teclando [DEL], para que não sejam calculadas Férias em Dobro indevidamente. 

 

 

8 . 2    FÉRIAS COLETIVAS   (PAGAMENTOS  �  FÉRIAS  �  FÉRIAS COLETIVAS)  
   

Neste item iremos efetuar a programação das férias coletivas. 
 

Operação: Informar se irá efetuar a “Geração das Férias Coletivas” ou “Exclusão 

das Férias Coletivas”; 
 

Empresa: Informar o código da empresa para a realização das férias coletivas; 
 

Funcionário Inicial: Informar o código do primeiro funcionário para a programação 

das férias coletivas; 
 

Funcionário Final: Informar o código do último funcionário para a programação das 

férias coletivas; 
 

Sindicato: Informar qual o sindicato para realização das férias coletivas, este campo 

não é obrigatório; 
 

Local de Trabalho: Informar o local de trabalho para as férias coletivas, este campo 

não é obrigatório; 
 

Centro de Custo: Informar o código do centro de custo para as férias coletivas, este 

campo não é obrigatório; 
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Após inserirmos os filtros iremos informar os dados para a programação como: 

período inicial e final de gozo (descanso), dias de licença remunerada no primeiro e segundo 

mês (caso tenha), data de pagamento, data de aviso. 
 

Observação: Na utilização da licença remunerada deve-se ter o cadastro realizado do 

evento com rotina de cálculo 04 (licença remunerada). 
 

 

 

 

8 . 3    CÁLCULO DAS FÉRIAS   (PAGAMENTOS  �  CÁLCULO)  
   

Após feita a programação das férias (Item “8.1”), acesse a opção de: 

“Pagamentos/Cálculo” e selecione o pagamento “03” Férias Normais ou “04” Férias 

Coletivas, em seguida o código do funcionário ou “0” para todos e clique no raio    para 

efetuar o cálculo.  

 

 

 

 

8 . 4    EMISSÃO DO AVISO E RECIBO DE FÉRIAS (PAGAMENTOS � FÉRIAS � RECIBO 
E AVISO DE FÉRIAS)  

   

Para emitir o Aviso/Recibo de férias, preencha os dados solicitados pelo sistema e 

em seguida clique em    para imprimir e para prévia visualização clique em .  Nos 

casos de emissão em impressora matricial clique em:   e clique em  . 
 

Esteja sempre atento à “Empresa”, “Competência” e ao “Tipo de Pagamento” setados no alto da tela. 
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Nos ícones  e   respectivamente podemos enviar os dados ao cliente pelo 

sistema CrmWeb e emitir o relatório de média de variáveis. 
 

No campo “Assinatura” dê um duplo clique com o botão esquerdo do mouse e 

selecione o logotipo da empresa, para que no recibo já traga essa informação. 

 

 
 

8 . 5    RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE FÉRIAS (PAGAMENTOS � FÉRIAS � 
RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO) 

   
 

 

Este relatório trará todos os períodos de férias dos funcionários vencidos e à 

vencer. O objetivo dele é fazer com que o usuário tenha o controle exato de todas as férias 

do sistema, evitando o pagamento de dobro das mesmas. 

 

• Preencha os dados solicitados pelo sistema, inclusive funcionário ou  (“0” para 
todos); 

• Clique em    para imprimir e para prévia visualização clique em .   
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CAMPOS 
 

Imprimir – O usuário irá escolher entre gerar o relatório:  

Todas: Sistema emitirá um relatório com todos os períodos aquisitivos das férias.  

(Vencidas e a vencer). 
 

Todas Vencidas: Sistema emitirá um relatório com todos os períodos aquisitivos vencidos. 

Vencendo na Referência: Sistema emitirá um relatório somente dos períodos 

aquisitivos que irão vencer na competência solicitada. 
 

Vencidas 10m ou mais: Sistema emitirá um relatório com todos os períodos 

aquisitivos já vencidos a 10 meses ou mais. 
 

2 Meses de Antecedência – Sistema trará o campo “Pagar até” a data limite 

de dois meses antes do vencimento das férias. 
 

Imprimir Afastados – Marcar ou não para que sejam informados os funcionários 

em afastamento. 
 

Quebras – Se deseja emitir o relatório por locais de trabalho ou centro de custos 

(departamentos). Temos inclusive a opção de regimes empregatícios, centro de custo 

contábil e grupo de c/c contábil. 
 

Regime Empregatício – Selecionar os regimes que irão constar no relatório 

apresentado. 
 

Condição – Selecionar entre funcionários ativos, demitidos, todos e caso clique 

em competência setada, sistema compreenderá ativos e demitidos na competência setada. 
 

Ordem – Por código do funcionário, por ordem alfabética ou por data de 

vencimento. 

 

8 . 6   RELATÓRIO DE PROVISÃO DE FÉRIAS (PAGAMENTOS � FÉRIAS � RELATÓRIO DE 
PROVISÃO) 

   
 

Este relatório trará todos os valores de forma mensal que a empresa  terá que arcar 

para emitir  as  férias  de  seus  funcionários  ( inclusive  com   encargos, que são preenchidos   

nos    percentuais    do   cadastro   de empresa  “Item 1.1.3”). 

 

• Preencha os dados solicitados pelo sistema, inclusive funcionário ou  (“0” para todos); 

• Clique em    para imprimir e para prévia visualização clique em .   
 

• Verificar também o item “23.3” que trata de contabilizações. 



Passo a Passo Folha de Pagamento 

 

93 

 

 

13º SALÁRIO 
Neste tópico veremos tudo o que for relacionado ao cálculo do 13º salário no 

sistema e os devidos recibos e relatórios. 

 

 

 
 
 
 

  

9 . 1    CÁLCULO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO   (PAGAMENTOS  �  CÁLCULO)  
 

   

Selecione o sistema como 1ª parcela do 13º salário e escolha a competência (janeiro 

a novembro). Em casos de antecipação da primeira parcela nas férias do funcionário, é 

necessário acessar a programação de férias (pagamentos/férias/programação) e ao iniciar 

a programação no campo “Adiantamento de 13º” informe “sim”. Após feita a programação 

das férias (Item “8.1”), acesse a opção de: 

 

 

• “Pagamentos  �  Cálculo”. 

• Selecione o pagamento “05” - 1ª Parcela de 13º Salário; 

• Selecione o funcionário ou (“0” para todos); 

• Selecione clique no raio    para efetuar o cálculo.  

 

 

 

9 . 2   EMISSÃO RECIBOS [HOLERITES] (PAGAMENTOS � EMISSÃO DE RECIBOS)  
 

 

Preencha os dados solicitados pelo sistema e selecione o modelo do recibo, variando 

entre modelo verde, marrom, desenhado (impressora laser) e desenhado matricial. No campo 

ordenação escolhe entre código ou ordem alfabética, informe o número de vias e clique em 

imprimir. Selecione o tipo de pagamento como 05 – 1ª Parcela do 13º Salário. 

 
 

Lembre-se sempre que todos os tipos de cálculos são efetuados em: 
(Pagamentos     �        Cálculos) 

Esteja sempre atento à “Empresa”, “Competência” e ao “Tipo de Pagamento” setados no alto da tela. 
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9 . 3  EXCLUINDO UM PAGAMENTO (PAGAMENTOS  �  CONSULTA E MANUTENÇÃO)  
 

   

Para excluirmos um pagamento, entre na tela de consulta e clique na lixeira  no 

alto, onde abrirá uma tela de exclusão: 

 

 Selecione o “Tipo de Pagamento 05 – 1ª Parcela do 13º Salário”, a “Empresa” e o 

“Funcionário” (“0”para todos) e clique na outra lixeira e confirme a exclusão; 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

9 . 4    EMITINDO A FOLHA DE PAGAMENTO (FECHAMENTO MENSAL  � FOLHA DE 
PAGAMENTO ANALÍTICA)  

   

Esta é a folha onde se traz todos os funcionários, departamentos. Informe o código 

da empresa, analise se tem a necessidade de marcar “matricial” e clica na lupa para emitir 

a Folha Sintética, pode-se alterar o Folha para “Sintética” na mesma tela (folha resumida) 

Selecione o tipo de pagamento 05 – 1ª Parcela do 13ª Salário e clique na lupa para emissão 

da folha. 

Somente serão excluídos os pagamentos da competência selecionada no alto do sistema 
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9 . 5    CÁLCULO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO   (PAGAMENTOS  �  CÁLCULO)  
   

Selecione o sistema como 2ª parcela do 13º salário e escolha a competência 

(normalmente dezmbro). Em casos de antecipação da parcela total em outro mês é necessário 

acessar o parâmetro 2.40 - Parcela Única de 13o Durante o Ano? ( Anterior a Dezembro ), 

informe que “sim” e após isso acesse a opção de: 

 

• “Pagamentos  �  Cálculo”. 

• Selecione o pagamento “06” - 2ª Parcela de 13º Salário; 

• Selecione o funcionário ou (“0” para todos); 

• Selecione clique no raio    para efetuar o cálculo.  

 

9 . 6   EMISSÃO RECIBOS [HOLERITES] (PAGAMENTOS � EMISSÃO DE RECIBOS)  
 

• Preencha os dados solicitados pelo sistema e selecione o modelo do recibo: verde, 

marrom, desenhado (impressora laser) e desenhado matricial. 

• A ordenação (código, alfabética); 

• O número de vias; 

• Clique em            para imprimir.  

• O campo do pagamento deverá ser 06 – 2ª Parcela do 13º salário. 

Esteja sempre atento à “Empresa”, “Competência” e ao “Tipo de Pagamento” setados no alto da tela. 
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9 . 7  EXCLUINDO UM PAGAMENTO (PAGAMENTOS  �  CONSULTA E MANUTENÇÃO)  
   

Para excluirmos um pagamento, entre na tela de consulta e clique na lixeira  

no alto, onde abrirá uma tela de exclusão: 

 Selecione o “Tipo de Pagamento 06 – 2ª Parcela do 13º Salário”, a “Empresa” e o 

“Funcionário” (“0”para todos) e clique na outra lixeira e confirme a exclusão; 

 
 

 

 

 

 

 

 

9 . 8    EMITINDO A FOLHA DE PAGAMENTO (FECHAMENTO MENSAL  � FOLHA DE 
PAGAMENTO ANALÍTICA)  

   

Esta é a folha onde se traz todos os funcionários, departamentos. 

• Preencha os dados solicitados pelo sistema e clique em . 

• Para a emissão em matricial marque a opção. 
 

Para emitir a folha sintética, pode-se alterar o Folha para “Sintética” na mesma 

tela ou ir no módulo separado: “Fechamento Mensal / Folha de Pagamento Sintética”, esta 

folha traz somente o resumo da empresa e/ou departamentos. 
 

Selecione o tipo de pagamento 06 – 2ª Parcela do 13ª Salário e clique na lupa 

para emissão da folha. 
 

Observação: O cálculo da 2ª parcela do 13º salário ocorre a incidência dos 

encargos INSS, IRRF além do FGTS. 

 

 

 

RESCISÕES 
 

Neste tópico veremos tudo o que for relacionado a rescisão, tais como, cálculos, 

termos e relatórios. 

 

 

 

 

 

 

 

Lembre-se sempre que todos os tipos de Cálculos são efetuados em: (Pagamentos  �   Cálculos) 

Somente serão excluídos os pagamentos da competência selecionada no alto do sistema 
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10 . 1    MANUTENÇÃO (PAGAMENTOS   �   RESCISÕES   �   MANUTENÇÃO)  
   
 

Antes de mandar calcular uma rescisão temos que montar a manutenção da mesma, 

onde diremos os motivos da dispensa. 

• Preencha competência, empresa e funcionário tecle [Enter]. 

• Selecione as causas clicando na lupa  . 

• Complete os campos das datas, o tipo do aviso prévio e o valor do depósito (saldos 

para fins rescisórios) para o cálculo da multa rescisória. 
 

Preencha os campos para a exportação do homolognet, como, causa do afastamento, 

tipo de contrato, formação do salário, tipo do salário fixo, comprovou emprego novo durante 

o aviso prévio, contrato a tempo parcial e clique em [Gravar].  
 

Observação: No rodapé da tela de manutenção de rescisão temos o campo: “Após a 

Gravação” o usuário escolhe o que o sistema deverá fazer após gravar a rescisão, podendo 

ser: “Nenhum Procedimento”, “Calcular e Consultar a Rescisão”, “Calcular e Emitir o Termo de 

Rescisão”. 

Tela de Manutenção de Rescisões 
 

 

 

É possível encontrar no sistema de folha de pagamento a movimentação do FGTS com 

o código “I5 Rescisão do Contrato por motivo de acordo” e “código de saque 07 Rescisão do 

contrato de trabalho por acordo entre trabalhador e empregador, causa da rescisão e 

movimentação Fgts - 90 Desligamento por acordo entre empregado e empregador”. 
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 - Este ícone refere-se ao configurador do termo de rescisão. Ele vincula todos os códigos 

da rescisão de acordo com a causa da rescisão. Com isso facilita no preenchimento da 

manutenção e evita erros. Ao clicar nesse ícone o sistema abre a tela abaixo: 

 

 

 

 - Neste botão temos a função de realizar várias 

manutenções de rescisão que são iguais de uma única vez. Para isso desmarque este botão e 

realize a 1ª manutenção de rescisão, ao clicar no botão “gravar” os campos ficarão 

preenchidos, basta informar o 2º funcionário e dar continuidade no processo. 

 

10 . 2    CALCULANDO A RESCISÃO (PAGAMENTOS  �  CÁLCULO)  
   

Após feita a  manutenção da rescisão, vá em (Pagamentos  �  Cálculo). 

• Selecione o pagamento “07” Rescisão; 

• Selecione o funcionário ou (“0” para todos); 

• Clique no raio   para efetuar o cálculo. 

 

 

10 . 3    EMISSÃO DO TERMO DE RESCISÃO (PAGAMENTOS  �  RESCISÕES �  TERMO 
DE RESCISÃO, QUITAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO)  

   

Temos no sistema três tipos de Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (TRCT):  
 

-(Pagamentos / Rescisões / Termo de Rescisão – Conferência) 
 

-(Pagamentos / Rescisões / Termo de Rescisão e Formalização) 
 

-(Pagamentos / Rescisões / Termo de Rescisão, Quitação e Homologação) 

 

Esteja sempre atento à “Empresa”, 
“Competência” e ao “Tipo de 
Pagamento” setados no alto da tela. 



Passo a Passo Folha de Pagamento 

 

99 

 

10 . 3 . 1      Termo de Rescisão - Conferência 

 

 

   Neste TRCT temos modelo interno do sistema não oficial, serve para conferência 

prévia. Nele o usuário poderá verificar todos os eventos, separados por códigos. 
 

 

 

 

10 . 3 . 2      Termo de Rescisão e Formalização 
 

 

Neste TRCT foi o primeiro modelo oficial do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) 

utilizado até o ano de 2010. Não pode ser mais utilizado. 

10 . 3 . 3      Termo de Rescisão, Quitação e Homologação 

Neste TRCT está presente o atual modelo de rescisão aceito pelo MTE. Para 

utlização deste termo o usuário deve antes efetuar os seguintes procedimentos: 
 

 

• Ter realizado a manutenção de rescisão do funcionário; 
 

• Ter realizado o cálculo e conferência da Rescisão do funcionário; 
 

• Revisar o cadastro do funcionário quanto a dados cadastrais e nome da mãe. 

• Selecionar o campo imprimir entre: Termo de Rescisão, Termo de Quitação, Termo de 

Homologação. Selecionando os três cada um ficará em uma página. 
 

• Nos parâmetros temos alguns campos importantes:  
 

 
 

-Modelo de Impressão: “Modelo IntSys” ou “Modelo MTE”. 

 

-Faltas na Rúbrica 50 (Saldo de Salário): nunca discriminar, sempre discriminar, 

somente quando tiver. 
 

 

-Cód. Afastamento 27: Selecionar entre movimentação FGTS, código de saque 

ou código do homolognet. 
 

 

 

-Detalhamento das rúbricas: Ao marcar essa opção, o sistema demonstra na 

página seguinte ao termo de rescisão os eventos presentes em cada rubrica, 

facilitando a conferência e possível associação de eventos. 
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 Clique no ícone da Lupa para emitir e visualizar o Termo de Rescisão, quitação e 

homologação. 

 

Clique no ícone da impressora para imprimir sem visualização prévia. 

 

Clique no ícone do gráfico para impressão do relatório de Médias de Variáveis. 

 

 Tem a funcionalidade de realizar a associação dos eventos da rescisão com as 

rubricas do TRCT, conforme exemplo demonstrado a seguir: 
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CONFIGURAÇÃO DO TERMO DE RESCISÃO - RUBRICAS 

 

 

 

 
10 . 4 (PAGAMENTOS � RESCISÕES � EMISSÃO DA GRFC - CONFERÊNCIA DA GRRF) 

 

   

Está opção era utilizada antigamente para gerar a GRFC para pagamento, mas 

desde 08/2007 a Caixa Econômica Federal obriga a utilização do sistema eletrônico da 

GRRF, com isso, o usuário deve utilizar este relatório para a conferência dos valores. 
 

Para a emissão no sistema preencha os dados solicitados , inclusive nome e telefone 

de contato e clique em    para imprimir e para prévia visualização clique em .   
 

 

Alguns Campos da GRRF: 
 

 

 

 

Campo 25: Será o valor da remuneração do mês anterior a rescisão.  

Campo 26: Será o total da remuneração do mês da rescisão, incluindo 13º Sal. se houver. 

Campo 27: Será o valor total dos eventos indenizados, incluindo 13º salário indenizado. 

Campo 28: Será o somatório do valor informado na manutenção de rescisão no campo “Saldo 

para fins Rescisórios” acrescido dos valores dos campos 31 e 32. 

Rubricas MTE 
 
O usuário deve 

selecionar a 
rubrica e em 

seguida associar 
os eventos do 
sistema que 

estarão dentro 
da rubrica 
associada. 

Eventos Associados 
 

O usuário deve 
selecionar o evento 
Intsys (evento do 
sistema) e com o 

uso das setas 
adicioná-lo ou 
excluí-lo dos 

eventos associados. 
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DESONERAÇÃO NA FOLHA 
 

 

 

11 . 1     Desoneração da Folha de Pagamento (Configurações) 
 
 

A Lei 12.546/2011 criou a desoneração da folha de pagamento. Para efetuar o 

controle da desoneração no sistema deve-se efetuar os seguintes procedimentos: 
 

• Analisar qual a atividade da empresa – dentro de (Arquivos/Empresas/Aba 

Folha) temos do lado inferior esquerdo os campos de “desoneração”, na qual o usuário deve 

informar ao sistema qual a atividade desonerada, o código de receita do Darf Previdenciário 

e para a atividade de T.I. (Tecnologia da Informação) deve-se informar inclusive a forma de 

cálculo podendo ser integral ou proporcional. 
 

• Informar o % percentual que a empresa recolherá sobre o faturamento – 

dentro de (Arquivos/Histórico da Empresa) campo % FPAS S/ Faturamento. 
 

• O Controle do cálculo da desoneração pode ser exclusivamente realizado no 

sistema de folha de pagamento de forma manual, ou pode-se buscar dados automáticos do 

sistema fiscal. Para o controle ser manual, devemos acessar:  
 
 

- (Arquivos/Histórico da Empresa/Faturamento Total) – Informar o total de 

faturamento da empresa no mês (Faturamento com Desoneração + Faturamento sem 

Desoneração). 

- (Arquivos/Histórico da Empresa/Faturamento Darf Prev.) – Informar o total de 

Faturamento com Desoneração da empresa no mês. 
 

• Após isso, devemos gerar o cálculo da folha de pagamento e emitir a Darf 

Previdenciária: (Fechamento Mensal/Guias de Recolhimento/Darf Previdenciária) 

selecionando “Origem” digitado. 

- Para o controle de forma automática, isto é, pelo faturamento constante no sistema 

da Escrita Fiscal, deve-se efetuar as configurações no sistema Escrita Fiscal, conforme seu 

respectivo manual. 

 

OBSERVAÇÃO: Empresas de atividade de construção civil deve-se cadastrar as obras de 

construção civil. No sistema o cadastro das obras é localizado em: (Arquivos / Locais de 

trabalho) iremos preencher os dados solicitados pelo sistema, principalmente os campos: 

“Período da Obra” que precisa ser a partir de 04/2013, atividade da desoneração e % 

FPAS sobre o faturamento. 
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GUIAS 
 

Neste tópico veremos como emitir guias, tais como, GPS, DARF´s. Todas as GUIAS 

são calculadas automaticamente após os cálculos das folhas, rescisões, férias, etc.  

 

12 . 1    GPS  (FECHAMENTO MENSAL � GUIAS DE RECOLHIMENTO � GPS)  
   
 

Para emissão da guia da previdência social geral, caso o cadastro de empresa 

esteja correto, siga o procedimento a seguir: 

• Selecione o formulário a ser impresso: 

Desenhado: A mesma guia visualizada em tela para emissão em sulfite; 

Desenhado – Matricial: Desenhada para impressoras matriciais; 

GPS: Guia formatada para formulários comprado em papelarias; 

• Digite a quantidade de vias; 

• Digite alguma observação (caso necessário); 

• Clique em             para imprimir. 

• Para prévia visualização clique em . 

 

Observação: O valor mínimo da GPS é definido pelo parâmetro: (8.2.6 - 

Competência Inicial para o valor mínimo de R$ 10,00). 
 

 
12 . 2  GPS MEI (FECHAMENTO MENSAL � GUIAS DE RECOLHIMENTO � GPS - MEI) 

   

Guia da Previdência Social destinada a Micro Empreendedor Individual (MEI). 

Analisar item “1.2.10” se tem a informação do MEI. 
 

  

12 . 3   GPS AVULSA (FECHAMENTO MENSAL � GUIAS DE RECOLHIMENTO � GPS – 
AVULSA) 

   

Guia da Previdência Social que pode ser realizada de maneira manual. O usuário 

insere todos os dados para geração e impressão. 
 

 

12 . 4    GPS DOMÉSTICA  (FECHAMENTO MENSAL � GPS – EMPREGADA DOMÉSTICA)  
   

Esta guia NÃO pode mais ser utilizada para pagamento pois atualmente a geração 

da mesma é no portal do e-Social, conforme item “16.2”. 

 

Para a emissão das guias por 
departamento clique em: 

Quebras:  

Para consultar guias emitidas e/ou 

acumuladas clique em  . 



Passo a Passo Folha de Pagamento 

 

104 

 

12 . 5    GPS AUTÔNOMOS (FECHAMENTO MENSAL � GUIAS DE RECOLHIMENTO � 

GPS – AUTÔNOMOS) 
   

Guia da Previdência Social destinada ao regime de autônomos. Analisar no 

cadastro do funcionário se o regime está próprio para esta geração.  
 

 

12 . 6  DARF IRRF (FECHAMENTO MENSAL � GUIAS DE RECOLHIMENTO � DARF IRRF)  
   

Darf é o documento de arrecadação da Receita Federal. Diferente da GPS que 

recolhe os valores dentro de uma competência, o DARF recolhe por período de apuração, 

isto é, sempre será na data de realização do pagamento.  

Para gerar o DARF, preencha os dados solicitados pelo sistema tais como “Início e 

Fim da Apuração” e “Vencimento”. 

 

 
 

• Selecione o formulário a ser impresso: 

Desenhado:  A mesma guia visualizada em tela para emissão em sulfite; 

Desenhado – Matricial: Desenhada para impressoras matriciais; 

DARF NORMAL: Guia formatada para formulários comprados em papelarias. 

• Clique em    para imprimir. Para prévia visualização clique em .   

 

 

 

 

 

 

 

12 . 7  DARF PIS FOLHA (FECHAMENTO MENSAL � GUIAS RECOLHIMENTO � DARF PIS)  
   

Esta guia é gerada automaticamente calculando 1% da base de INSS da folha para as 

empresas que não possuem faturamento (Entidades Filantrópicas, Condomínios). 
 

Preencha os dados solicitados pelo sistema: 
 

• Selecione o formulário a ser impresso: 

Desenhado:  A mesma guia visualizada em tela para emissão em sulfite. 

Desenhado – Matricial: Desenhada para impressoras matriciais. 

DARF NORMAL: Guia formatada para formulários comprado em papelarias. 

• Clique em    para imprimir e para prévia visualização clique em .   

Atenção ao preencher o “Início e Fim da Apuração” a qual deve estar inclusa a data do pagamento 

que foi determinada no momento do cálculo da folha, férias ou rescisão. 

Para a emissão desta guia é necessário entrar no 
cadastro das empresas, na aba folha deve-se 
marcar no campo: Pis s/ Salários “Sim”. 

Para consultar guias emitidas e/ou acumuladas clique em  . 
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12 . 8    DARF PREVIDENCIÁRIA (FECHAMENTO MENSAL � GUIAS DE RECOLHIMENTO 
�  DARF PREVIDENCIÁRIA)  

   

Este item é utilizado para o recolhimento da Darf Previdenciária, criada pela Lei. 

12.546/11, desoneração na folha de pagamento. Leia também o Item “11.1”. 
 

• Preencha os dados solicitados pelo sistema; 

• Selecione a Origem “Escrita Fiscal” ou “Digitado”, na qual o sistema buscará os dados 

do sistema fiscal; 

• Selecione em seguida o formulário a ser impresso: 

Desenhado:  A mesma guia visualizada em tela para emissão em sulfite. 

Desenhado – Matricial: Desenhada para impressoras matriciais.  

DARF NORMAL: Guia formatada para formulários comprado em papelarias. 

• Clique em    para imprimir e para prévia visualização clique em . 
 

 
 
12 . 9  DARF AVULSA (FECHAMENTO MENSAL  �  GUIAS DE RECOLHIMENTO � 
DARF AVULSA) 

   

• Preencha todos os campos de forma manual; 

• Clique em    para imprimir. 

• Para prévia visualização clique em .   
 

 

12 . 10    G.R.C.S  (FECHAMENTO MENSAL   � GUIAS DE RECOLHIMENTO  � G.R.C.S)  
   

Está guia refere-se a contribuição sindical, caso o funcionário tenha alguma verba 

sindical, emita aqui a guia de recolhimento de contribuição sindical dos funcionários e a 

patronal. 

• Preencha os dados solicitados pelo sistema, inclusive o “código do evento 

localizado no holerite”; 
 

• Clique em   para imprimir. Para prévia visualização clique em .    
 

 

 

 

 

Para a emissão da GRCS é necessário que: 

- Tenha verba Sindical calculada para a competência; 

- No cadastro do funcionário, o campo “Sindicato”, esteja preenchido.  
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12 . 11    G.R.C.S.U. (FECHAMENTO MENSAL   � GUIAS DE RECOLHIMENTO � G.R.C.S.U)  
   

Está guia refere-se a contribuição sindical, caso o funcionário tenha alguma verba 

sindical, emita aqui a guia de recolhimento de contribuição sindical dos funcionários e a 

patronal. 

A diferença entre a G.R.C.S. e G.R.C.S.U. é que a última tem a impressão do código 

de barras para pagamento, foi criada (pela portaria MTE n° 488/05) com obrigatoriedade 

a partir de janeiro de 2006. 
 

• Preencha os dados solicitados pelo sistema, inclusive o “código do evento localizado 

no holerite” e clique em   para imprimir em seguida visualize em .    

 

 
 

 

12 . 12    G.R.C.S  AVULSA  (FECHAMENTO MENSAL   � GUIAS REC.  � G.R.C.S  AVULSA)  
   

Forma avulsa da GRCS refere-se a contribuição sindical. Com preenchimento de 

forma manual pelo usuário. 

• Preencha os dados solicitados pelo sistema; 

• Clique em   para imprimir e para prévia visualização clique em .    
 

 

 

 

 

EXPORTAÇÕES 
 

13 . 1         SEFIP          (FECHAMENTO MENSAL      �   EXPORTAÇÃO   �   SEFIP)  
 
 

 Preencha os dados solicitados pelo sistema (competência, empresa, código de 

recolhimento, modalidade), em seguida preencha o nome e telefone do contato e clique em 

parâmetros   no alto da tela para determinar a empresa responsável, clique no raio 

  no alto da tela para a geração. 

 

Após a geração, acessar o programa SEFIP e importar os dados. 

 

 

 
 

 

Para a emissão da GRCSU Patronal deve-se marcar o botão “Patronal” do lado esquerdo inferior e 

informar os dados de capital social, capital atribuído, contribuição, código do estabelecimento. 

A geração do arquivo texto da Sefip vem direcionado automaticamente para ser feito no (C:) caso haja 

a necessidade de mudar este caminho, clique no ícone   do rodapé da tela.                                
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Para a geração por local de trabalho, determine o código 150 ou 155 no campo 

“Recolhimento” e indique no campo local o tomador ou “0” para todos. E para geração do 

FGTS em atraso digite no campo “Data de Recolhimento” a data a qual será efetivado o 

pagamento e faça a geração normalmente. Lembre-se que as tabelas do sistema SEFIP devem 

estar sempre atualizadas, para conferir as tabelas, abra o SEFIP e clique em “Ajuda – Sobre”. 
 

 

 

- Utilize a tela de “Informações Adicionais” para a digitação dos valores referentes 

a retenções, compensações e valor das faturas, clique no ícone   localizado no alto 
desta tela. 

 

 
 

- Temos o parâmetro: 2.27 - Truncar o Valor do INSS, que tem a função de deixar os valores do 

sistema de folha iguais ao sistema do SEFIP, para isso selecione como “Sim”. 
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  13 . 2     GRRF           (FECHAMENTO MENSAL  �  EXPORTAÇÃO   �  GRRF)  
 

Neste item iremos exportar os dados rescisórios para o programa da Caixa 

Econômica Federal o GRRF Eletrônico. Informe os dados solicitados pelo sistema, tais como:  

Data da rescisão inicial e final, empresa, funcionário(s), data de recolhimento da 

GRRF e o código de saque. Também informe os dados do responsável pela geração no campo 

contato e gere o arquivo. Em seguida abra o sistema GRRF Eletrônica e importe arquivo. 

Realize a conferência dos valores para a GRRF no item 10.4. 

  13 . 3   CAGED          (FECHAMENTO MENSAL  �  EXPORTAÇÃO  �  CAGED)  
 

•  Preencha os dados solicitados pelo sistema (competência, empresa); 

• Clique em parâmetros    no alto da tela para determinar a empresa 

responsável e clique no raio   no alto da tela para a geração. 

 

 

 
 

Após a geração acessar o Programa ACI para poder “Abrir”, “Importar”, “Analisar” e 

“Gravar Arquivo para Transmissão”. Depois abra o portal do CAGED para transmissão e 

impressão do recibo de entrega.  
 

Você poderá direcionar a geração do arquivo para todas as empresas habilitando no 

topo a opção “Todas as Empresas” ou por grupo de empresa selecionando o grupo aonde o 

sistema irá gerenciar somente as empresas que tiveram admissões ou demissões na 

competência.  

 
 

 

 

 

A função “Exportar” possibilita selecionar os funcionários para gerar o caged no dia 

da admissão do funcionário nos casos que se enquadram na legislação pertinente. 
 

A geração do arquivo texto do Caged vem direcionado automaticamente para ser feito no (C:) caso haja a 

necessidade de mudar este caminho, clique no ícone   do rodapé da tela.                                
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13 . 4      SECONCI        (FECHAMENTO MENSAL  �  EXPORTAÇÃO   �  SECONCI)  
 

 

 

Este tópico serve para exportar o arquivo magnético do sindicato da construção civil 

(SECONCI). Para a geração deste arquivo é necessário que no cadastro do funcionário, na 

aba de dados complementares tenho sido informado o código SECONCI. 
 

• Preencha os dados solicitados pelo sistema; 

• Clique no raio   no alto da tela para a geração. 

• Para visualizar o relatório de conferência clique na lupa  .  
 

 

 

 
 

 

 

 13 . 5  MANAD (FECHAMENTO MENSAL � EXPORTAÇÃO  �  ARQUIVOS DIGITAIS SVA)  
 

Manad é o Manual Normativo de Arquivos Digitais e SVA é o Sistema de Validação 

e Autenticação de Arquivos Digitais que importa o arquivo do Manad. É solicitado por um 

auditor fiscal. Nesse arquivo são gerados dados conforme o Layout do Manad. É encontrado 

a geração no sistema da folha de pagamento, contabilidade e escrita fiscal, cada um com 

seus respectivos dados. 

Para realizar a geração deve-se informar o período de geração (mês e ano), 

selecionar os regimes empregatícios para geração e marcar a opção de contabilização (caso 

solicitado). Se marcar a opção “contabilização” precisa informar de onde o sistema buscará 

os dados das contas contábeis, temos dois locais possíveis: 

-Cadastro de eventos, campo “Contabilização”; 

-Configuração Plano x Eventos no ícone  . Informando o número do plano de 

contas utilizado no sistema da contabilidade e as suas respectivas contas de débito e crédito 

para cada rubrica (evento/bases). 
 

 

 

  13 . 6  BSINDNET (FECHAMENTO MENSAL � EXPORTAÇÃO  � BSINDNET)  
 
 

Exportação de dados para o sindicato contendo os dados solicitados pela norma 

técnica SRP/MTE nº 22 de 2009, como, nome completo do trabalhador, pis, função exercida, 

remuneração recebida no mês do desconto e o valor recolhido da contribuição. Selecione o 

tipo de recolhimento e gere o arquivo para em seguida importar no site do Bsindnet. 

A geração do arquivo texto do Seconci vem direcionado automaticamente para ser feito no (C:) 

caso haja a necessidade de mudar este caminho, clique no ícone   do rodapé da tela.                               
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    13 . 7  HOMOLOGNET (FECHAMENTO MENSAL � EXPORTAÇÃO  � HOMOLOGNET)  
 

Neste item iremos exportar os dados em um arquivo com extensão XML para o 

portal do Homolognet no MTE. 

 

 

 

 

 

 

 

Dica: Recomendamos que antes de efetuar o pagamento do termo de rescisão de 

contrato de trabalho (TRCT) do funcionário se faça a geração do Homolognet, para depois 

que os valores entre a rescisão do sistema e a rescisão do Homolognet ficaram iguais possa 

efetivar o pagamento. 

 

  13 . 8  SEGURO DESEMPREGO (FECHAMENTO MENSAL � EXPORTAÇÃO � SEGURO 
DESEMPREGO)  

 

Neste item iremos exportar o seguro desemprego do trabalhador para o site do 

MTE, com isso, não precisaremos utilizar os formulários de papelaria. Para realizar a geração 

deste arquivo, precisamos: 
 

-Ter a manutenção e cálculo da rescisão no sistema; 

-Dados cadastrais do funcionário, precisam estar atualizados e conter o nome da mãe. 
 

-Gere o arquivo no ícone do raio e em seguida importe no site do MTE 

(maisemprego.mte.gov.br) clicando na opção “empresa” e em seguida “enviar requerimento 

de Seguro-Desemprego. No campo “acesso direto” tem a opção de validar o leiaute, 

selecionando o arquivo gerado pelo sistema da Folha de Pagamento. 
 

 

Geração do Arquivo do 
Homolognet. 

Associação dos eventos internos 
do sistema com as rubricas do 
Homolognet. 

Atalho para o Portal do 
Homolognet no site do MET. 
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13 . 9 NIS (ARQUIVOS � FUNCIONÁRIOS � EXPORTAÇÃO DO CADASTRO NIS - CAIXA)  
 

Neste item utilizaremos para realizar a solicitação do NIS para os funcionários que 

ainda não tem o registro. Para realizar a geração orientamos revisar o cadastro do 

funcionário, campos como: nome da mãe, dados de documentação, dados cadastrais de 

endereço, etc. 

Iremos gerar o arquivo informando o período de data de admissão inicial e final. 

No campo versão informaremos ao sistema qual é a sequência do arquivo gerado, exemplo, 

geramos um arquivo do período de 01/05/2017 a 31/05/2017 no dia 10 de jmaio com 

versão [00]. Caso no dia 20 de maio precisamos informar um novo arquivo com outros dados 

do mesmo dia colocaremos a versão [01]. 

Escolha a empresa responsável no 2º ícone do lado esquerdo superior e após isso 

faça a geração no ícone do raio amarelo.  

 

 

 

Em seguida importar no Conectividade Social, em “Nova Mensagem”, “Cadastro 

NIS”. Após a CEF receber o arquivo, criará o NIS e devolverá o arquivo contendo o novo 

número.  

 

 

13 . 10  (ARQUIVOS � FUNCIONÁRIOS � ANÁLISE DO ARQUIVO DE RETORNO DO NIS)  
 

 

Neste item iremos efetuar a análise do arquivo de retorno do Nis. Selecione o 

arquivo com a utilização do ícone  e para validar clique em  para que o sistema abra 

um relatório informando as inconsistências ou o novo número de Nis criado pela CEF. 
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RELATÓRIOS 
 

 

14 . 1 ANALÍTICO DE  IRRF (FECHAMENTO MENSAL   �   RELATÓRIO ANALÍTICO IRRF)  
   

Este relatório emitirá os valores de IRRF por funcionários (caso tenham). 

 

 

 

• Preencha os dados solicitados pelo sistema; 

• Selecione tipo de emissão, quebras por departamento (se houver), ordem de 

emissão; 

• Clique em    para imprimir e para prévia visualização clique em .   

 

O conteúdo deste relatório trará tudo que foi descontado de IRRF no período de 

apuração. 

 

 

Exemplo 1 

-A folha de pagamento do mês de maio foi paga em 30/maio. Os valores de IRRF 

desta folha serão do período de apuração: (01/mai/xx) a (31/mai/xx). 

 

Exemplo 2 

-A folha de pagamento do mês de maio foi paga no dia 07/junho. Os valores de 

IRRF desta folha serão do período de apuração: (01/jun/xx) a (30/jun/xx). 

 

Clique em “Matriz e Filiais” caso queira unificar os IR’s de ambas em um único relatório. 
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14 . 2   ANALÍTICO DE PIS (FECHAMENTO MENSAL  �  RELATÓRIO ANALÍTICO DE PIS)  

 
 

Este relatório emitirá os valores de pis por funcionários (caso tenham). 
 

• Preencha os dados solicitados pelo sistema; 

• Selecione tipo de emissão, quebras por departamento, ordem de emissão; 

• Clique em    para imprimir. 

• Para prévia visualização clique em .   
 

 

O conteúdo deste relatório trará o valor de 1% sobre a base de Inss dos 

empregados, empresas com filantropia ou condomínios devem contribuir com este tributo. 
 

 

 

Observação: No cadastro da empresa aba folha (item 1.1.3), temos de informar se a empresa 

tem Pis s/ Salários “sim” e no parâmetro: (6.1.14 - Resumo do Recolhimento do PIS) devemos 

informar “sim”, para a correta demonstração no sistema. 

 

14 . 3  ANALÍTICO DA GRCS (FECHAMENTO MENSAL � RELATÓRIO ANALÍTICO GRCS)  

    

Este relatório emitirá os valores das contribuições sindicais por funcionário e 

sindicatos. 

• Preencha os dados solicitados pelo sistema, inclusive o “Código do Evento 

localizado no Holerite”, “Sindicato” e o “Título do Relatório”; 

• Clique em    para imprimir. 

• Para prévia visualização clique em .   

Clique em “Matriz e Filiais” 
caso queira unificar os IR’s de 
ambas em um único relatório. 
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14 . 4  MÉDIA DE VARIÁVEIS (FECHAMENTO MENSAL  �  MÉDIA DE VARIÁVEIS)  

   

Neste relatório o sistema mostrará todos os eventos que compõe para média nos 

cálculos de férias vencidas, proporcionais e dobro, 13º salário e rescisões, de acordo com o 

que já foi parametrizado no sistema. Parâmetro: 3.1 - Parâmetros do Sindicato. 

 

O usuário deve utilizar este relatório para conferir as médias apuradas dentro do 

sistema e em seguida imprimir junto ao cálculo realizado e entregar ao funcionário, pois temos 

um campo para assinatura. 

 

 
 

 

14 . 5  MÉDIA DE VARIÁVEIS ANALÍTICO (FECHAMENTO MENSAL  �  MÉDIA DE 
VARIÁVEIS ANALÍTICO)  

  

Demonstra os eventos separados por código + descrição facilitando compreender as 

informações. Na tela de abertura temos o campo de “Considerar Competência” para que o 

sistema mostre os valores até a competência que está selecionada no programa. Também 

temos o campo de “Pagamento” com as opções de 13º Salário, Férias e Rescisão/Geral. 

Parâmetro: 3.1 - Parâmetros do Sindicato.  
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FECHAMENTOS ANUAIS 
 

 

15 . 1   RAIS     (FECHAMENTO ANUAL   �   RAIS  �   MANUTENÇÃO DOS VALORES)  
 

A Relação Anual de Informações Anual (RAIS) tem por objetivo: o suprimento às 

necessidades de controle da atividade trabalhista no País, o provimento de dados para a 

elaboração de estatísticas do trabalho, a disponibilização de informações do mercado de 

trabalho às entidades governamentais. 

 

 

15 . 1 . 1    Manutenção dos Valores 

 

Para a conferência, alteração e geração dos arquivos no sistema devemos acessar: 

(Fechamento Anual/Manutenção dos Valores) - [RAIS] nesta tela o sistema mostrará o ano 

base e funcionário por funcionário os valores mensais e quantidade de horas extras 

realizadas em cada mês, como também os valores das verbas rescisórias, dissídios e 

contribuições sindicais valores e CNPJ. 
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15 . 1 . 2    Geração da RAIS 

 
Após realizar as conferências e alterações desejadas o usuário irá realizar a geração 

do arquivo da RAIS, clicando no “raio amarelo” acessando o seguinte caminho: (Fechamento 

Anual/Geração da RAIS), tratando-se do ano base atual, conforme a figura abaixo: 
 

 

 

 
 

 

Deverá preencher os dados solicitados pelo sistema. Para inserir informações 

adicionais o usuário precisa clicar no ícone       que fica do lado esquerdo superior. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os dados das informações adicionais são referentes aos campos do Programa de 

Alimentação do Trabalhador (PAT) e as contribuições para os sindicatos patronais. 

Dica: 
 

Se optou por preencher 
os valores manualmente 
na tela de Manutenção 
dos valores, ou se 
realizou alguma 
alteração, não pode 
clicar no tambor verde 
para atualizar os valores, 
pois essa atualização o 
sistema irá buscar os 
valores dos cálculos 
realizados em cada mês 
no sistema, alterando os 
valores informados pelo 
usuário. 
 

Após fazer a geração do 
arquivo deve importar no 
programa da RAIS. 
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15 . 1 . 3    RAIS Genérica 
 

 

Este item é utilizado para gerar e informa à RAIS anos bases anteriores ao atual, 

iniciando em 1976. Deve preencher os dados solicitados pelo sistema e realizar a geração. 

A importação deve ser feita no sistema chamado RAIS Genérico. 
 

 

 

 
 

15 . 1 . 4    Parâmetros Do Sistema (RAIS) 

 

Os parâmetros do sistema são configurações para que o sistema efetue o controle e 

apure os cálculos da maneira que o usuário solicita. Abaixo iremos descrever sobre os 

parâmetros da Rais. 
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 Eventos p/ Contribuição Sindical : Informar os códigos dos eventos utilizados no 

programa para o desconto da contribuição sindical; 
 

 Eventos p/ Contribuição Associativa # 1: Informar os códigos dos eventos utilizados 

no programa para o desconto da contribuição associativa; 
 

 Eventos p/ Contribuição Associativa # 2 : Continuação do parâmetro anterior; 
 

 Eventos p/ Contribuição Assistencial : Informar os códigos dos eventos utilizados no 

programa para o desconto da contribuição assistencial; 
 

 Eventos p/ Contribuição Confederativa : Informar os códigos dos eventos utilizados 

no programa para o desconto da contribuição confederativa; 
 

 Eventos p/ Horas Extras : Informar os códigos dos eventos utilizados no programa 

para o pagamento de horas extras, destinamos dois parâmetros para as informações; 
 

 Eventos p/ Dissídio (Rescisão) : Refere-se ao campo dentro da DIRF “Reajuste 

Coletivo”. O usuário deve informar os eventos correspondentes à variação salarial 

negociado na data-base da categoria, incluindo acordos, convenção ou dissídio 

coletivo, tendo sido pago somente na rescisão de contrato. Para o sistema levar a 

“Quantidade de Meses” para RAIS/DIRF, o evento deve estar configurado com a 

rotina “13” (meses); 
 

 Eventos para Banco de Horas (Rescisão) : Refere-se ao campo dentro da DIRF 

“Banco de Horas”. O usuário deve informar os eventos correspondentes ao saldo das 

horas extras que não foram pagas durante o contrato de trabalho. Para o sistema 

levar a “Quantidade de Meses” para RAIS/DIRF, o evento deve estar configurado 

com a rotina “13” (meses); 
 

 Eventos para Outras Verbas (Rescisão) : Refere-se ao campo dentro da DIRF 

“Gratificações”. O usuário deve informar os eventos correspondentes aos valores 

decorrentes de gratificações firmadas em contrato de trabalho, regulamento da 

empresa, acordo ou convenção coletiva de trabalho, que não foram pagas durante o 

contrato de trabalho. Para o sistema levar a “Quantidade de Meses” para RAIS/DIRF, 

o evento deve estar configurado com a rotina “13” (meses); 
 

 Base de FGTS como Remuneração nos Afastamentos : Marcando a opção “SIM”, o 

programa irá utilizar a base do FGTS como remuneração mensal para a RAIS. 
 

 Cargos de Funcionários Comissionados : Informa os códigos de todos os cargos de 

funcionários cujo salário é pago por comissão ou por diversas tarefas com 

remuneração diferentes, deve-se informar a média mensal dos salários pagos no ano-

base; 
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 Eventos p/ Férias : Informar os eventos utilizados para o pagamento de férias que 

não estiverem com as rotinas 50 a 66, pois com essas rotinas, sistema já reconhece 

sendo referente as férias. 

 

 7.2.14 – Rescisão Complementar : Selecionar dentre as opções “Todas” ou “Com 

rescisões no ano calendário”. 

 
 7.2.15 – Considerar Aviso Trabalhado para Projeção na Rescisão? : Devemos 

selecionar entre as opções de “sim” ou “não” para que o sistema efetue o controle 

automaticamente.  

 
 
 

15 . 2   DIRF     (FECHAMENTO ANUAL   �   DIRF   �   MANUTENÇÃO DOS VALORES) 
 

 

Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte é a declaração feita pela fonte 

pagadora, com o objetivo de informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil:  

 
 

- Os rendimentos pagos a pessoas físicas domiciliadas no país, inclusive os isentos e 

não tributáveis nas condições em que a legislação especifica;  

 

- O valor do imposto sobre a renda e/ou contribuições retidos na fonte, dos 

rendimentos pagos ou creditados para seus beneficiários;  

 

- O pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa a residentes ou domiciliados 

no exterior, ainda que não tenha havido a retenção do imposto, inclusive nos casos de isenção 

ou alíquota zero;  

 

- Os pagamentos a plano de assistência à saúde – coletivo empresarial. 

 
 

 A conferência, padronização e geração no sistema deve ser realizada seguindo 

algumas configurações:  
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15 . 2 . 1    Manutenção dos Valores 

 

 
 

Para a conferência, alteração dos valores no sistema devemos acessar: (Fechamento 

Anual/Manutenção dos Valores)  [DIRF] devemos inserir o ano base, código do funcionário e 

o código de receita do Darf, exemplo: 0561, 0588. Nesta tela o sistema mostrará duas abas 

os rendimentos tributáveis e os rendimentos isentos com os respectivos valores mensais por 

data de pagamento.  
 

Se a empresa realiza o pagamento das folhas mensais no 5º dia útil do mês seguinte 

o usuário deve ficar atento na conferência, conforme o exemplo abaixo: 

- Folha de pagamento referente ao Mês (12/2016) com pagamento realizado no dia 

“07/01/2017” na tela da DIRF esses valores serão evidenciados em JANEIRO-2017.  
 

- Folha de pagamento referente ao Mês (12/2016) com pagamento realizado no dia 

“30/12/2016” na tela da DIRF esses valores serão evidenciados em DEZEMBRO-2016 

somente. O mesmo critério para férias, deve-se sempre observar quando realmente de fato 

foi o pagamento realizado. 

 

15 . 2 . 2    Impostos Retidos no Fiscal 
 

 

 Tratam-se dos impostos retidos nas notas fiscais de serviços tomados pela empresa, 

como por exemplo: o IRRF retido código 1708. Para importar os valores do sistema fiscal 

para o sistema da folha de pagamento, deve-se clicar no ícone do tambor verde “atualização 

dos valores”. Para melhor compreensão dos valores e códigos de receitas importados 

orientamos efetuar a visualização das notas fiscais no sistema da escrita fiscal. 
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15 . 2 . 3    Geração da DIRF 
 

Informe o ano base para a geração, analise se deve marcar “Impostos Retidos” (dados 

do sistema Escrita Fiscal) e/ou “Matriz e Filiais” (ao marcar o sistema unificará os dados em 

um único arquivo), informe os dados solicitados pelo sistema inclusive os dados do responsável 

pela declaração, após isso realize a geração do arquivo no ícone do “raio amarelo”. 
 

 
 

Atenção ao campo: “Plano de Saúde” nele serão levados os dados dos planos de assistência 

à saúde. Leia também item: “4.1.1” 

 

 
 

15 . 2 . 4    Resumo Mensal por Receita (DIRF) 

 

 Neste relatório o sistema irá trazer de maneira sintética os valores totais da empresa 

referente a rendimentos tributáveis, imposto retido, previdência oficial, previdência 

privada/Fapi, dependentes, pensão alimentícia, aposentadoria, separados pelos meses do 

ano base e código de receita. 
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15 . 2 . 5    Parâmetros Do Sistema (DIRF) 

 

 

Os parâmetros do sistema são configurações para que o sistema efetue o controle e 

apure os cálculos da maneira que o usuário solicita. Abaixo iremos descrever sobre os 

parâmetros da DIRF e Informe de Rendimentos: 

 

 

 

 

 

 Gerar somente para empresas que tenham IRRF : Marcando “SIM” o programa irá 

gerar a DIRF  somente das empresas que tiveram retenção do IRRF no exercício; 

marcando “NÃO” o programa irá gerar para todas as empresas. 
 

 

 Considerar Rendimentos ABAIXO do valor mínimo :  Marcando “SIM” o sistema 

levará ao arquivo TODOS os funcionários, não controlando o valor anual mínimo de 

rendimentos e marcando a opção “NÃO” o sistema inclui no arquivo apenas os 

funcionários com rendimentos superiores ao estabelecido pela legislação, realizando  

o controle dos rendimentos para geração. 
 
 
 

 Eventos para Pensão Alimentícia : Informar todos os eventos utilizados para o 

desconto de pensão alimentícia; 

 
 Outros Eventos de IRRF Folha (Base de Cálculo) : Esse parâmetro é específico para 

empresas que realizem importação de dados de outros sistemas durante o exercício 

da DIRF. (Eventos de proventos e descontos que não foram devidamente configurados 

para a base de cálculo de IRRF). Dúvidas contate o suporte técnico. 
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 Outros Eventos de IRRF Folha (Imposto) : Informar os eventos criados para desconto 

do IRRF que não estiverem configurados com as rotinas de cálculos 85 ou 86, pois 

eventos com estas rotinas sistema já está configurado automaticamente; 

 
 

 Outros Eventos de IRRF 13º (Base de Cálculo) : Esse parâmetro é específico para 

empresas que realizem importação de dados de outros sistemas durante o exercício 

da DIRF. (Eventos de proventos e descontos que não foram devidamente configurados 

para a base de cálculo de IRRF 13º). Dúvidas contate o suporte técnico. 

 
 

 Outros Eventos de IRRF 13° (Imposto) : Informar os eventos criados para desconto 

do IRRF 13º que não estiverem configurados com a rotina de cálculo 87, pois eventos 

com esta rotina o sistema já está configurado automaticamente; 

 
 

 Abater Abono Pecuniário dos Rendimentos Tributáveis : Informar “Sim” ou “Não” 

para o sistema controlar para onde levar os eventos referentes ao abono pecuniário; 

 
 

 Eventos de 1/3 de Abono Pecuniário : Informar os eventos utilizados para 

pagamento de 1/3 sobre o abono pecuniário; 

 
 

 Qual INSS considerar quando Férias recalculadas no Mensal : Esse parâmetro 

disponibiliza três ações do sistema, sendo elas: 
 

 

- INSS das FÉRIAS : Este valor é subtraído do valor recalculado no mensal. Utilizado 

para os casos em que no cálculo do pagamento 02 mensal é usado apenas o evento 

de inss folha com o somatório total do inss do mês. 
 

- INSS do Mensal : Sistema despreza o inss calculado nas férias e considera somente 

o INSS Folha. 
 

- INSS do Mensal + INSS das Férias : Sistema buscará o valor somado do inss mensal 

e inss férias, deve ser utilizado quando no cálculo do pagamento 02 mensal são 

utilizados separadamente os eventos de inss férias e folha. 
 

 

 Eventos p/ Previdência Privada : Informa todos os eventos utilizados para descontos 

de previdência privada. 
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 Eventos p/ Indenização por Rescisão do Contrato de Trabalho : Informar todos os 

eventos utilizados para pagamento de verbas indenizadas na rescisão do contrato de 

trabalho. 

 
 

 Eventos p/ Outros Rendimentos Isentos : Informar todos os eventos utilizados para 

pagamento de verbas isentas do imposto de renda. 

 
 

 Eventos p/ Informações Complementares : Informar eventos para informações 

complementares como: Assistência médicas, odontológicas, etc. Temos 6 parâmetros 

destinados essa informação. 

 
 

 Pro-Labore com Rendimentos >= 6.000,00 : O sistema precisa saber se o usuário 

deseja gerar para DIRF somente os pro-labores com valores iguais ou superiores a R$ 

6.000,00 (marcar parâmetro como “Sim”) ou irá gerar todos independentes dos valores 

(para isso deve selecionar como “Não”). 

 
 Buscar Razão/CNPJ do Plano de Saúde nos Benefícios? : Informar “Sim” ou “Não” 

para sistema ter a informação correta no momento da geração do arquivo. 

 
 Eventos p/ Valores de PLR (Retenção 3562) : Os eventos próprios para a 

participação de lucros e resultados – PLR devem ser levados à DIRF com o código de 

receita 3562 ao invés do 0561. Para isso o usuário deve informar neste parâmetro quais 

são os códigos desses eventos. 

 
 Eventos p/ Outros Rendimentos de Tributação Exclusiva :  Informar os eventos que 

se destinam a outros rendimentos de tributação exclusiva. 

 
 Discriminar Titular/Dependentes dos Planos de Saúde? (Substitui o 7.1.21): 

Informar “Sim” ou “Não” para o sistema realizar a correta geração do arquivo. 

 
 Eventos p/ Diária e Ajuda de Custo: Informar nesta opção o código dos eventos 

referente a Diária e Ajuda de Custo, na qual os mesmos serão transportados o seu valor 

total no ano nos quadros específicos na manutenção da Dirf aba rendimentos isentos e 

na manutenção dos valores do informe de rendimentos. 

 
 

 

Atenção: Recomendamos o contato com o suporte técnico para esta configuração. 
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15 . 3   INFORME DE RENDIMENTOS  (FECHAMENTO ANUAL  �  INFORME DE RENDIMENTOS) 
 

  

15 . 3 . 1   Manutenção dos Valores  
 

   

Nesta tela usuário irá conferir os valores apurados pelo sistema. Podendo realizar 

alterações manuais, ou importar os dados digitados manualmente na tela de manutenção de 

valores da DIRF. 

 
 

 

 

 

 
 

Observação: 

 

Os campos de “Valores Complementares #1 ao #6” são configurados por meio dos 

parâmetros de sistema: 7.1.14 ao 7.1.19 - Eventos para informações complementares”. Ao 

inserir os eventos nos parâmetros o sistema irá trazer os valores nos campos indicados. A 

descrição de cada informação complementar é inserida manualmente na tela de emissão do 

informe de rendimentos conforme o item “15.3.2”. 
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15 . 3 . 2   Emissão do Informe  
 

 
Nesta tela usuário irá emitir o informe de rendimentos para impressão. Devemos 

preencher todos os dados solicitados pelo sistema, tais como dados do responsável, 

informações complementares (se houverem), data de emissão e ordem de emissão. Após isso 

deve clicar na lupa para visualização.  
 

 
 

E-SOCIAL 
 

 

16 . 1   QUALIFICAÇÃO DE CPF/NIS    (E-SOCIAL  �  QUALIFICAÇÃO DE CPF/NIS) 
 

 
 
 

Neste item o sistema consegue realizar a geração do arquivo em formato txt para ser 

posteriormente validado no E-Social em lote, isto é, vários funcionários em uma única vez. A 

qualificação do CPF/NIS é primordial para que as empresas iniciem na plataforma do E-

Social. 
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Nessa qualificação o banco de dados do E-Social irá analisar se consta alguma 

divergência cadastral entre as entidades Caixa Econômica Federal, Previdência Social e os 

dados inseridos no sistema da Folha.  

 

O site do E-Social irá gerar um arquivo de retorno mostrando o que está divergente 

e o local para a sua devida regularização. 

 

 
 

 

16 . 2  ANÁLISE ARQUIVO RETORNO (E-SOCIAL  �  ANÁLISE ARQUIVO RETORNO CPF/NIS) 
 

O sistema disponibiliza uma análise do arquivo de retorno que o portal do E-Social 

elabora. Nesse arquivo de retorno o E-Social apresentará informações se o empregado está 

apto para o ambiente do E-Social (sem divergências cadastrais), ou se o mesmo está com 

inconsistências. No caso de inconsistências no arquivo mostrará o tipo de inconsistência e o 

local que o empregado deverá comparecer para solucionar.  
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16 . 3   PORTAL E-SOCIAL   (E-SOCIAL  �  PORTAL E-SOCIAL) 
 

Dentro do sistema de folha de pagamento é possível acessar o portal do E-Social, 

para realizar a comunicação entre os sistemas, será necessário informar: 

-CPF 

-Código de Acesso 

-Senha 

Em seguida clique no botão  , o sistema abrirá o portal do e-social. 

 

 

 
 

 

16 . 4   CADASTROS DE DOMÉSTICOS  (E-SOCIAL  �  CADASTROS DE DOMÉSTICOS) 
 

 

Desenvolvemos no sistema a opção de gerar os dados cadastrais dos empregados 

domésticos presentes no sistema de folha de pagamento, para ser integrado ao portal do e-

Social.  

 

 

Para realizar a comunicação entre os sistemas, será necessário informar o CPF, Código 

de Acesso e a Senha, em seguida clique no botão  , o sistema abrirá o portal do 

e-social para dar sequência nas informações. 
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16 . 5   INTSYS E-SOCIAL   (E-SOCIAL  �  INTSYS E-SOCIAL) 

 
O Intsys E-Social é um sistema próprio para os dados específicos do E-Social. Ao clicar 

nessa opção, abrirá o ícone de acesso ao sistema, localizado na pasta “C:\Doorstech” 

programa “Px E-Social.exe”, o usuário e senha são os mesmos do sistema da Folha de 

Pagamento.  

 
 

 

PONTO ELETRÔNICO 
 

 

 

O sistema de folha de pagamento tem a opção do controle do ponto eletrônico dos 

funcionários, podendo emitir cartão de ponto, relatórios de banco de horas e importar dados 

de outros sistemas. Ajuste primeiramente os parâmetros destinados ao ponto eletrônico no 

sistema, acesse: (Arquivos/Parâmetro/10 - Ponto Eletrônico). Será necessário a configuração 

dentro do cadastro de “Sindicatos” na aba eventos para hora extra para um dia normal, dia 

de D.S.R. e dia Compensado. Localização no sistema: “Arquivos / Sindicatos” localizado no 

item 1.9. 

 

 

17 . 1    JUSTIFICATIVAS    (PONTO ELETRÔNICO  �  JUSTIFICATIVAS) 

 
 
 

Neste item iremos realizar o cadastro das justificativas que serão utilizadas na 

manutenção do ponto eletrônico dos funcionários. Para realizar um novo cadastro informe um 

código disponível para utilização no sistema e uma descrição, em seguida marque qual será 

o efeito desta justificativa no ponto eletrônico. 
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17 . 2     DIAS JUSTIFICADOS    (PONTO ELETRÔNICO  � DIAS JUSTIFICADOS) 

 
 

Neste item o usuário irá inserir os dias que são justificados pela empresa. Exemplo a 

empresa não terá funcionamento em um determinado dia e todos os funcionários terão folga 

autorizada, para não ter a necessidade de informar o abono nesse dia funcionário a 

funcionário, por esta opção o usuário abona por empresa geral. 

 

 
 

 

17 . 3     (PONTO ELETRÔNICO  �  PERÍODOS DE AUXÍLIO ENFERMIDADE) 
 

 

Neste item o usuário informa o período que o funcionário esteve em atestado médico, 

quando o mesmo tratar-se de dias sequenciais. Informe o funcionário e em seguida pressione 

“Insert” digite o período inicial e final e grave. 
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17 . 4     (PONTO ELETRÔNICO  �  FUNCIONÁRIOS RESUMIDO) 

 

Neste item podemos realizar a consulta dos dados cadastrais envolvidos no ponto 

eletrônico dos funcionários. Temos a opção de alterar dados de número do relógio, crachá e 

entre as opções de “Banco de Horas” ou “Hora Extra”. 

 
 

 

 

 

 

17 . 5     (PONTO ELETRÔNICO  �  IMPORTAÇÃO DOS HORÁRIOS) 
 

 

 

No sistema de Folha de Pagamento temos a opção de importar os dados de ponto 

eletrônico localizados em outros sistemas. Para isso o usuário realiza a criação de um layout 

baseado no arquivo em formato txt gerado pelo outro software. 
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 - Neste ícone o usuário realiza a criação do layout, informando as posições de início 

e final dos campos ou se utilizar delimitadores, informa apenas a posição de cada informação 

no arquivo. Após criar o modelo de layout no campo “modelo” da tela de importação 

selecione criado. Quando selecionamos o modelo “Horários” e realizamos a importação o 

sistema copia os dados de entradas, intervalo e saída da tabela de horários. 

 

 

17 . 6     (PONTO ELETRÔNICO  �  MANUTENÇÃO DOS HORÁRIOS) 
 

 
 

Neste item o usuário realiza a manutenção das marcações do ponto eletrônico. Informe 

o funcionário e realiza as alterações dos dados, pressionando os botões “Insert” (para inserir 

dados), “Enter” (para alterar os dados), “delete” (para remover os dados). 
 

 

 
 

 

17 . 7     (PONTO ELETRÔNICO  �  GERAÇÃO DAS VARIÁVEIS) 
 
 

Neste item o usuário irá gerar as variáveis como faltas, atrasos, horas extras, horas 

trabalhadas, DSR, adicional noturno, dentre outras, para o fechamento da folha de 

pagamento mensal. Para isso o usuário deve configurar os dados e eventos no cadastro do 

sindicato do funcionário (Arquivos / Sindicatos) e na aba “Eventos p/ Hora Extra” informar os 

dados. Após a configuração iremos gerar as variáveis para a folha de pagamento e para 

conferir o que foi gerado acesse: (Ponto Eletrônico / Manutenção de Variáveis). 

 



Passo a Passo Folha de Pagamento 

 

133 

 

 
 

 
 

17 . 8     (PONTO ELETRÔNICO  �  RELATÓRIO SINTÉTICO) 

 
 

Neste item o usuário pode gerar o relatório sintético para conferir todos os dados 

relacionados ao ponto eletrônico apurado no período. No campo parâmetro selecione dentre 

as opções que o sistema possibilita. 

 

 
 

 

17 . 9     (PONTO ELETRÔNICO  �  CARTÃO DE PONTO) 
 
 

Neste item o usuário pode gerar o cartão de ponto dos funcionários, com todas as 

informações do ponto eletrônico apurado no período ou pode inclusive marcar a opção “em 

branco” para gerar o relatório com dados cadastrais, porém sem marcações do ponto 

eletrônico. 
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17 . 10     (PONTO ELETRÔNICO  �  BANCO DE HORAS) 

 
 

Neste relatório o usuário analisa e confere os dados relacionados ao banco de horas 

dos funcionários. Realiza o controle de horas positivas e horas negativas. Para sua utilização 

orientamos o acordo coletivo com o sindicato de classe. 

 

 
 

 

17 . 11     (PONTO ELETRÔNICO  �  DIVERGÊNCIAS) 
 
 

Neste relatório o sistema vai evidenciar os funcionários que tiveram algum tipo de 

divergência no ponto eletrônico, isto é, marcações fora do horário de trabalho ou ausência 

de marcações. 
 

 

 
 

 

17 . 12     (PONTO ELETRÔNICO  � EXPORTAÇÃO INTSYS PONTO) 
 

 

Neste item o sistema realiza a geração de dados do sistema INTsys Folha para o 

Sistema do INTsys Ponto, realiza-se um backup das informações e armazena em um banco de 

dados chamado “PONTO.GDB”. 
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17 . 13     (PONTO ELETRÔNICO  �  IMPORTAÇÃO INTSYS PONTO) 

 

Neste item o sistema realiza a importação de horários do sistema INTsys Ponto para 

o sistema INTsys Folha, por meio do arquivo chamado “ponto.txt”. 
 

 

 

 

RELATÓRIOS AUXILIARES 
 

 

Este tópico resume-se em alguns relatórios auxiliares, tais como: fichas de registros, 

dependentes, salário família, exames médicos. 

 

18.1 FICHA DE REGISTRO (ARQUIVOS � FUNCIONÁRIOS � FICHAS � FICHA DE REGISTRO)  
   

 

 

Selecione o funcionário e clique em                             , em seguida clique na lupa  

para visualizar. Temos três modelos de fichas de registros no sistema e um específico para 

cooperativas. Na frente da ficha constam os dados cadastrais do funcionário, no verso as 

alterações ocorridas durante o período de atividade do funcionário na empresa, que são 

preenchidas automaticamente pelo sistema, tais como, alterações salariais, afastamentos, 

períodos de férias. 
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18 . 2  FICHA DEPENDENTES  (ARQUIVOS � FUNCIONÁRIOS � FICHAS � FICHA DE 

DEPENDENTES (IRRF e SALÁRIO FAMÍLIA)  

 

• Indique  ; 

• Selecione funcionário; 

• Clique em    para imprimir. 

• Para prévia visualização clique em .   

 
Selecionando a opção IRRF o sistema irá emitir a “Declaração de Encargos de Família 

para Fins do Imposto de Renda” e selecionando a opção Sal. Família o sistema irá emitir o 

“Termo de Responsabilidade do Salário Família”. 

 

18 . 3  SALÁRIO FAMÍLIA (ARQUIVOS  �  FUNCIONÁRIOS �  FICHAS � FICHA  
SALÁRIO FAMÍLIA)  
 

 

• Selecione funcionário; 

• Clique em    para imprimir. 

• Para prévia visualização clique em .   

 

18 . 4  RELATÓRIO DE LÍQUIDOS (PAGAMENTOS    �  RELATÓRIO DE LÍQUIDOS) 
 

Este relatório lhe dará o líquido a pagar em folha, por funcionário, departamento. 

• Preencha os dados solicitados pelo sistema; 

• Clique em    para imprimir. 

• Para prévia visualização clique em .   

 

 

 

Para emitir este relatório por 
departamento clique em 

quebras:  
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18 . 5   GERADOR DE RELATÓRIO FICHA FINANCEIRA (FECHAMENTO MENSAL � 
GERADOR DE RELATÓRIO) 

 

Este relatório trará todos os eventos do sistema (Ex: hora extra, adicionais, entre 

outros) para que você escolha. 

• Digite um nome e tecle [Enter] 

• Digite um título para seu relatório e tecle [Enter] 

• Selecione o/os evento/s que deseja em seu relatório; 

• Selecione  referência, referência + valor  ou  ambos; 

• Além dos campos “código” e “nome ” que já vem automático, selecione mais algum 

ao lado (se houver necessidade); 

• Clique em [Gravar] 

• Clique na Lupa    para abrir uma tela com filtros, selecione os itens como queira 

e clique em ; 

• Agora basta imprimir; 
 

 

18 . 6  QUADRO DE HORÁRIO (FECHAMENTO MENSAL  �  QUADRO DE HORÁRIOS) 
 
 

Como o próprio nome diz, este é o quadro de horário dos funcionários da empresa. 

• Digite a competência; 

• Selecione a empresa e/ou local (departamento) 

• Selecione o tipo de funcionários (maiores/menores/todos) 

• Quebras (departamento ou não) 

• Ordem: Código ou alfabética 

• Clique em   para imprimir; 

 

 

 19        GRUPOS DE EMPRESAS        (ARQUIVOS     �      GRUPO DE EMPRESAS) 
 
 

O sistema permite CALCULAR tudo e emitir todos os RELATÓRIOS, GUIAS, 

EXPORTAÇÕES, por “Grupo de Empresas”, ou seja, monta-se um grupo (Por Exemplo: Pró 

labore), podendo então calcular e emitir tudo pelo mesmo. Após entrar em (Arquivos/Grupo 

de Empresas). No campo código, digite um novo código para este grupo e tecle [Enter]. No 

campo descrição, preenche com o nome do grupo, selecione as empresas que farão parte do 

mesmo e clique em gravar. 

Somente será emitido o quadro de horário para os 

funcionários que no seu cadastro (Item “2.4.1”), o campo 

“Horário” estiver preencho com um calendário previamente 

cadastrado. 

Na tela com os filtros, você 
terá as opções de imprimir 
somente com valores e 

quebrar por . 

Para prévia visualização clique em:  
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20   EXCLUINDO EMPRESAS        (UTILITÁRIOS    �    EXCLUSÃO DE EMPRESAS) 
 

Neste tópico veremos como excluir empresas do sistema. Selecione a empresas a 

ser excluída. Clique no Raio  localizado no alto da tela e confirme a EXCLUSÃO; 

 

 

 

 

 

 

 

21   COPIANDO EMPRESAS        (UTILITÁRIOS    �    CÓPIA DE EMPRESAS) 
 

Neste tópico veremos como copiar empresas do sistema. 

• Selecione a empresa a ser copiada e insira no campo “Empresa Origem” e logo 

após no campo “Empresa de Destino” insira um código vazio (disponível) no sistema; 

• Clique no Raio  localizado no alto da tela; 

• Sistema emitirá uma mensagem “Cópia Efetuada com Sucesso”; 

 
 

 
 

 

 

 

Esta Exclusão é DEFINITIVA e IRREVERSÍVEL, e excluirá a empresa dos sistemas de Folha, Escrita Fiscal e 
Contábil automaticamente, mesmo estando excluindo somente no programa de folha. 
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 22      ENVIANDO RELATÓRIOS, GUIAS POR E-MAIL) 
 

Neste tópico veremos como mandar qualquer relatório, guias, recibos, folha de 

pagamento por e-mail. Visualize o relatório ou a guia desejada clicando na lupa , em 

seguida clique no disquete  localizado no alto da tela, salve o arquivo onde desejar e 

com o nome que desejar.  Antes de salvar altere o item “Salvar como Tipo” para PDF (Adobe 

Reader), irá aparecer uma mensagem e clique em OK; 

 

 

 

 

 

23   TEMAS  (UTILITÁRIOS   �   TEMAS) 
 

Este é uma opção para mudar a interface do sistema, com temas para escolha. Para 

alterar o tema selecione com o mouse e dê um duplo clique. As alterações realizadas são 

feitas para todos os sistemas: Contabilidade, Escrita Fiscal e Folha de Pagamento, antes de 

realizar a alteração analise com a pessoa responsável pelo sistema evitando qualquer 

problema futuro. 

Alguns relatórios e telas podem sofrer alterações na resolução (tamanho). 

 

 

 
 

 

Você poderá optar por salvar em Word (RTF), Excel (XLS), Adobe (PDF), entre outros. 
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CONTABILIZAÇÃO 
 

 

 

24 . 1                            CONTABILIZAÇÃO  �  GERADOR DE LAYOUT 
 

 

Neste item o usuário realiza a criação do layout para exportar os lançamentos 

contábeis para outro sistema. Podendo definir as contas de débitos, créditos, históricos e 

complementos. 

 

 

 

 

 
 

 

24 . 2                            CONTABILIZAÇÃO  �  PROVISÃO DE 13° SALÁRIO 
 

 
 

Neste item o sistema gera as provisões mensais do 13º Salário. Evidenciando os avos, 

com saldo anterior, variáveis, adiantamentos realizados, encargos (INSS, FGTS), valores de 

baixas e ajustes.  

 

O relatório pode ser elaborado de forma sintética ou analítica e os dados são 

integrados automaticamente com o sistema da contabilidade, para isso deve gerar no campo 

“Processo” como cálculo e relatório. Analisar as alíquotas inseridas no histórico da empresa e 

% informado no cadastro da empresa, na aba folha campo % 13º salário. 
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24 . 3                    CONTABILIZAÇÃO  �  PROVISÃO DE FÉRIAS 
 
 

Neste item o sistema gera as provisões mensais das férias. Evidenciando os avos, com 

saldo anterior, variáveis, encargos (INSS, FGTS), valores de baixas e ajustes.  
 

O relatório pode ser elaborado de forma sintética ou analítica e os dados são 

integrados automaticamente com o sistema da contabilidade, para isso deve gerar no campo 

“Processo” como cálculo e relatório. Analisar as alíquotas inseridas no histórico da empresa e 

% informado no cadastro da empresa, na aba folha campo % férias. 
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24 . 4               CONTABILIZAÇÃO  �  PROVISÃO DE FESTIVIDADES 

 

Neste Item o sistema gera as provisões para festividades, o usuário informa o valor 

de 1 avo no campo “Valor para Provisão”, sistema acumulará o valor de acordo com número 

de avos de cada funcionário. O relatório pode ser elaborado de forma sintética ou analítica. 

 
 

 

 

 
 

 

24 . 5             CONTABILIZAÇÃO � PROVISÃO DE DISSÍDIOS SOBRE SALÁRIO 
 

 

Neste Item o usuário gera as provisões para dissídio coletivo, para isso é necessário 

informar o % estimado do dissídio. O relatório pode ser elaborado de forma sintética ou 

analítica e será acumulado mensalmente. Temos um Resumo de provisão de dissídios na opção 

seguinte. 
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BACKUP 
 

25 . 1      FAZENDO BACKUP 
 

 

 

 

O sistema possui um gerador de backup que permite fazer a cópia de segurança 

em qualquer local desejado, ou seja, em qualquer pasta, pendrive, HD externo. 
 

 

Na área de trabalho, ou seja, onde ficam os ícones de todos os programas utilizados 

clique no Ícone INTsys Backup. Digite em “Nome”, um título para o seu arquivo de backup, 

como por exemplo: (31-12-2016) em seguida clique em                  o sistema abrirá uma 

Janela onde você determinará o local da cópia de segurança e clique em salvar e o sistema 

efetuará o backup. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feche os sistemas módulos de todas as máquinas antes de efetuar a sua cópia de segurança 
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Imagem da Geração de Backup 
 

 

 

 

25 . 2    ZIPANDO SEU BACKUP 
 
 

Além do backup tradicional efetuado acima, o sistema permite compactar ainda 

mais sua cópia de segurança. Depois de efetuado o backup tradicional acima: 
 

• Clique novamente no Ícone INTsys Backup, em seguida clique na aba “ZIP” e clique 

em                 . Procure o local que onde foi efetuado o backup acima, clicando 

duas vezes em cima desse arquivo e clique em              ; . 

• O sistema abrirá uma janela onde você determinará um local e um nome para a cópia 

de segurança, clique em salvar e o sistema efetuará a compactação backup; 
 

 

, 
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25. 3     RESTAURANDO SEU BACKUP 

 
 

Clique no ícone INTsys backup e clique na aba de “Restore” e clique em    

(lado inferior direito), o sistema abrirá uma janela onde você determinará o local onde está 

sua cópia de segurança, clique em abrir o sistema restaurará o backup. 
 

Neste procedimento todos os usuários precisam estar com os sistemas fechados. 

Recomendamos que entre em contato com o suporte técnico antes desse procedimento ser 

realizado. 
 

 

CARACTERÍSTICAS GERAIS 
• O sistema traz no rodapé das telas, a descrição por extenso dos campos por onde se 

passa o cursor.  

• Não há necessidade de se fechar uma tela para se abrir outra, por exemplo. 
 

Ex: Ao cadastrar uma empresa, percebe-se que seu município ainda não está 

cadastrado, pode-se abrir a tela de cadastro de municípios, sem fechar a de cadastro de 

empresas, para depois dar continuidade ao cadastro do mesmo normalmente.  
 

• Tenha por hábito, mudar de campo com a tecla [Enter], e não a tecla [Tab]. 

• O sistema traz uma barra padrão de atalhos como está abaixo (passe o mouse por 

cima dos ícones para saber sua função): 

 

 

 

ITENS QUE VOCÊ ENCONTRARÁ NO TOPO DE TODAS AS TELAS 
 

Os itens abaixo aparecerão em todas as telas do sistema, sendo que assim todas as 

consultas, impressões de relatórios e exclusões serão feitas nas próprias telas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lupa para Visualização 
Ao clicar nela abre-se uma tela para 

visualização de relatórios, com os itens da tela, 
ou (ALT + P) 

Tecla de Consulta 
Serve para consultar os itens 

cadastrados, em algumas telas 
pode-se usar o (ALT + S) 

Lixeira 
serve para a exclusão dos 
itens da tela, ou (ALT + E) 

Impressora 
Ao clicar nela abre-se 

uma tela para Impressão 
de relatórios, com os 

itens da tela,  
ou (ALT + I) 
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BOTÕES DA VISUALIZAÇÃO DE RELATÓRIOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¹  INTsys CRM é um produto do Grupo Módulos que facilita a comunicação entre o escritório e o cliente. Para 

maiores informações entre em contato com nosso departamento de vendas.    

      

 

Detalhamento dos Botões da Visualização de Relatórios 

 

Botão 1: Visualiza página inteira; 

Botão 2: Amplia a visualização; 

Botão 3: Diminui a visualização; 

Botão 4: Vai para a primeira página; 

Botão 5: Vai para a página anterior; 

Botão 6: Vai para a próxima página; 

Botão 7: Vai para a última página; 

Botão 8: Seleciona a página 

Botão 9: Copia a página; 

Botão 10: Configurações de impressão e número de página a ser impressa, quantidade de vias. 

Botão 11: Imprime o relatório 

Botão 12: Abre relatório gerados na extensão QRP (Quick Report) 

Botão 13: Salva o relatório em diferentes formatos como RTF (Word), Xls (Excel), Pdf (Adobe Reader) 

Botão 14: Envia dados ao CRM Web (Publicação de Documentos)  

Botão 15: Cancela/Interrompe a geração do relatório. 

Botão 16: Fecha o relatório. 

As informações listadas seguem a ordem da esquerda para a direita respectivamente. 
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ANOTAÇÕES GERAIS 
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Este passo a passo tem por finalidade suprir o usuário apenas com os pontos básicos 
do sistema, para dúvidas mais técnicas, favor entrar em contato com o suporte. 
 


