Errata - Atualização dos Sistemas Grupo Módulos – Versão 2.672

Segue o informativo sobre a nova versão e as últimas alterações dos sistemas Grupo Módulos,
disponível em nosso site. Em caso de eventuais dúvidas contate-nos através dos telefones
(0xx11) 4433-3200 São Paulo e Região, (0xx12) 3042-0050 São José dos Campos e Região,
(0xx15) 3500-0551 Sorocaba e Região, (0xx19) 3500-0970 Campinas e Região, ou via
e-mail contato@grupomodulos.com.br.

Folha de Pagamento

Devido a alterações internas referente a MP 936, pedimos a todos para desconsiderarem a
carta de atualização enviada anteriormente referente a versão 2.672, considerando esta como
correta.

MP 936/2020.

Dando continuidade as alterações referentes a MP 936/2020, a versão 2.672 contempla as
seguintes alterações:

1. - Alteração automática dos salários, horas mensais e jornada conforme redução e S-2206
e inclusão automática do Afastamento e S-2230.
2. - Arquivos / Funcionários / Cargos e salários / Alteração do Horário de Trabalho – MP936.
3. - Informação para afastamento Covid-19.
4. - Redução da alíquota de terceiros.

5. - GPS com a prorrogação da contribuição a cargo da empresa.
6. - O que deve ser observado para o preenchimento correto da Sefip.
7. - Alertas de estabilidade para rescisão.
8. - Inclusão das fórmulas da MP 936/2020 para o gerador de relatório.
9. - Inclusão das fórmulas da MP 936/2020 para o editor de contratos.

1. Alteração automática dos salários, horas mensais e jornada conforme redução
e S-2206 e inclusão automática do Afastamento e S-2230.

A partir das informações já preenchidas anteriormente do cadastro (campos de suspensão de
contrato e redução de jornada de trabalho) para o envio do B.E.M, ao efetuar a atualização do
sistema o mesmo irá gerar automaticamente as informações abaixo:
•

Redução de jornada – alteração do salário e horas mensais do cadastro conforme % de
redução indicado, incluindo essa alteração na evolução salarial e inclusão do evento S2206 para o E-social.

•

Suspensão de contrato – cria automaticamente o afastamento com os códigos: E-social
(37), afastamento para o Sefip (Y) e retorno (Z5) e inclusão do evento S-2230 para o Esocial com as datas de início e termino da suspensão.

Como verificar as informações geradas:
•

Para redução de jornada:

- Arquivos / funcionários / cadastros / aba dados complementares.
- Arquivos/ Funcionários / cargos e salários / evolução de cargos e salários.
- Evento 2206 dentro dos eventos não periódicos para o E-Social.

Exemplo de redução: funcionário com salário de R$ 6.386,00 e 220 horas mensais com redução
de 25% a partir de 08/04/2020.
Salário R$ 6.386,00 x 75% = R$ 4.789,50.
Horas mensais 220 x 75% = 165 horas mensais.

Considerando competência, data do acordo como data de alteração, salário e horas mensais
reduzidos e motivo – MP 936.

Estes funcionários serão enviados para a Sefip sem nenhuma alteração, o sistema irá considerar
o valor de base reduzido para o envio.

Obs. Para os funcionários horistas será reduzido somente a quantidade de horas, conforme a
MP o valor do salário hora deverá ser mantido.

Exemplo de funcionário horista.

Para suspensão de jornada:
- Arquivos / funcionários / cadastros / aba dados complementares e afastamento.
- Evento 2230 dentro dos eventos não periódicos para o E-Social.
Para este caso não será necessário criar a linha de evolução salarial, somente os campos acima.
Estes funcionários serão enviados para a Sefip com a movimentação do afastamento.

Caso seja necessário desfazer, deve-se fazer os seguintes procedimentos:
- Redução de jornada: ao entrar em arquivos / funcionários / cargos e salários / evolução salarial
e remover a linha com alteração conforme MP o sistema automaticamente irá excluir também
os campos preenchidos da aba dados complementares, o evento S-2206 do E-social deverá ser
removido manualmente.
- Suspensão: para desfazer este o usuário devera remover as informações complementares, o
afastamento e o S-2230 manualmente.

Importante.

- Caso o usuário ainda não tenha efetuado a suspensão ou redução, poderá efetua-la
normalmente (conforme manual do update 2.670 https://www.suporte.grupomodulos.com.br/wpcontent/themes/modulos/cartas-de-atualizacoes/Sistemas-Contabeis-Versao-02.670.pdf).

Na versão atual, ao fazer estes processos, tanto no cadastro do funcionário como em lote, o
sistema irá automaticamente criar os procedimentos do item 1 (acima).

Em arquivos / funcionários / cadastros / funcionários, aba dados complementares, campos de
suspensão e redução no cadastro dos colaboradores, conforme abaixo.

E também a alteração em lote:

Importante.

Se houver alguma outra hipótese na qual o usuário não efetuou os processos acima, o mesmo
poderá ser efetuado em “Arquivos / Funcionários / Cargos e salários / Alteração Salarial (Dissidio
coletivo)”. Nele criamos o campo – Alterações da MP 936/2020 para E-social (S-2206 e S-2230),
ao selecionar essa opção e clicar no ícone de geração, o sistema efetuara o processo mencionado
no item 1.
Obs. Essa alteração deve ser efetuada somente se não foi feito nenhum dos processos acima.

2. Arquivos / Funcionários / Cargos e salários / Alteração do Horário de Trabalho
– MP936.

Esse campo é um complemento para quem optou pela redução da jornada de trabalho, isso
devido a nova jornada ter de ser informada junto ao % de redução e demais informações
anteriores no evento S-2206 do E-social.
Essa redução pode ser feita conforme o cliente preferir, exemplo: reduzir uma quantidade de
horas diariamente ou em dias específicos ou até mesmo não trabalhar em algum dia da semana.

Para isso, primeiro deverá ser criado um novo horário conforme essa redução, em arquivos /
tabelas / horários / parâmetros dos horários e posteriormente o preenchimento da tabela em
arquivos / tabelas / horários / tabela de horários.
Após os processos anteriores, deverá ser feito a substituição/alteração do horário que está no
cadastro do colaborador, preenchendo os filtros conforme a necessidade de cada cliente.
Obs. Essa alteração não irá criar uma nova linha na evolução, ela irá alterar o horário no cadastro
do funcionário e complementar a linha de alteração efetuada anteriormente, alterando apenas
o campo horário.

Conferindo o cálculo em mês proporcional.

Para conferir o cálculo criamos duas bases demonstrativas na tela “pagamentos / consulta e
manutenção” ou no relatório “fechamento mensal / Folha de Pagamento Analítica e Sintética”.

Para facilitar a conferência criamos 4 novas bases:
- 951 – Salário integral.
- 952 – Dias salário integral.
- 953 – Salário proporcional.
- 954 – Dias salário proporcional.

No exemplo temos um funcionário mensalista com redução de 25% a partir de 08/04/2020.
Considerando Salário integral R$ 6.386,00 e salário proporcional R$ 4.789,50.
Para o cálculo o sistema fez o seguinte:
R$ 6.386,00 / 30 dias = R$ 212,8666 x 7 dias integrais = R$ 1.490,06.
R$ 4.789,50 / 30 dias = R$ 159,65 x 23 dias proporcionais = R$ 3.671,95.
Totalizando R$ 5.162,02 que será demonstrado no evento de salário.

Para o funcionário horista a redução será na quantidade de horas.

No exemplo temos um funcionário horista com 150 horas mensais e redução de 25% a partir de
08/04/2020.
Para o cálculo o sistema fez o seguinte:
Horas normais 130 e horas DSR 20 = 150 mensais. Considerando 5 horas diárias.

Horas normais - 130 horas / 30 dias = 4,3333 horas x 7 dias = 30,3333 horas

Horas reduzidas – 130 horas x 75% = 97,50 / 30 dias = 3,25 x 23 dias = 74,75 horas.
Totalizando 105,0833 horas
Para o DSR a forma de cálculo será a mesma das horas normais.

Nos meses em que houver a redução por completo, o cálculo será feito apenas sobre o salário
ou horas já com a redução e demonstrado as mesmas bases acima.

Para os funcionários que tiveram suspensão, o sistema irá calcular somente os dias trabalhados
até a data da suspensão do contrato.

Obs. Os eventos de hora extra, faltas, atrasos e similares não sofrerão alteração, caso o cliente
necessite altera-los, deverá fazê-lo em variáveis ou cálculo programado.

3. Informação para afastamento Covid-19.

Para os afastamentos pelo Covid-19 devemos seguir dois passos:

Em arquivos / funcionários / cadastros / afastamentos, incluir o afastamento do funcionário
indicando no campo Covid -19 como “sim” conforme abaixo.

Em arquivos / tabelas / eventos / bases referenciais, verificar uma numeração disponível e criar
a base indicando nome e no campo natureza da rubrica utilizar o código 9933 conforme abaixo.

Após o cálculo a mesma será demonstrada na consulta de pagamentos.

Tanto na folha de pagamento como no envio da Sefip, a mesmo será demonstrada junto aos
valores de salário família, conforme abaixo.

Para o envio do E-social, primeiro deve-se enviar a verba informativa no evento S-1010, para
depois enviar os eventos periódicos.

Fonte: https://portal.esocial.gov.br/manuais/nota-orientativa-2020-21-deducao-nas-cps-dos15-de-afastamento-por-covid-19-v2.pdf

4. Redução da alíquota de terceiros.

Conforme aprovado pela MP 932/2020 os valores referentes a parte de terceiros (Sistema S)
serão reduzidos de abril até junho de 2020, para aplicar esta redução o usuário deve acessar o
menu “Arquivos / Histórico da empresa” e alterar somente os meses necessários conforme
imagem abaixo.
Cada empresa deve atentar-se a sua alíquota, conforme tributação da empresa.

5. GPS com a prorrogação da contribuição a cargo da empresa.

Em “Fechamento mensal / guias de recolhimento / GPS” e em “Fechamento mensal / Folhas de
pagamento analítica e/ ou sintética”, incluímos a opção de geração da guia de GPS sem o valor de
contribuição que fica a cargo da empresa. Ao acessar estes menus deve-se selecionar a opção
“Prorrogação FPAS – ME 139/2020”, conforme imagem abaixo.

Obs. Em “Fechamento mensal / guias de recolhimento / GPS”, no ícone – Arquivo, a GPS ficara salva
em seu valor integral.

6. O que deve ser observado para o preenchimento correto da Sefip.

•

Redução em 50% (cinquenta por cento) as alíquotas das contribuições relativas às
competências abril, maio e junho de 2020, respectivamente, devidas a Outras Entidades
e Fundos – Terceiros:

I – Declarar na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações
à Previdência Social (GFIP) o código-soma de 4 (quatro) dígitos utilizado normalmente pela
empresa/contribuinte para calcular as contribuições devidas a terceiros, apurado com base no
Anexo II da Instrução Normativa RFB nº 971, de 13 de novembro de 2009; e
II – Rejeitar a Guia de Previdência Social (GPS) gerada pelo Sefip e calcular, de forma manual, a
contribuição devida, calculada mediante aplicação da alíquota reduzida correspondente,
determinada pela Medida Provisória nº 932, de 2020.
O valor da contribuição devida a terceiros, apurado na forma prevista no inciso II do caput, não
deve ser lançado no campo “Compensação” da GFIP.
•

Para a Prorrogação para agosto e outubro de 2020 o vencimento das contribuições a
cargo da empresa, instituídas pelo art. 22, 22-A e 25 da Lei nº 8.212, de 1991, e pelo art.
25 da Lei nº 8.870, de 15 de abril de 1994, relativas à competência março e abril de
2020:

Deverá apenas rejeitar a GPS gerada pelo Sefip e calcular, de forma manual, as contribuições
cujos vencimentos não foram prorrogados pela Portaria ME nº 139, de 2020.

Quanto à DCTF Web, não haverá alteração nos procedimentos para emissão do DARF, pois os
Terceiros já serão calculadas com os novos percentuais, automaticamente.
Fontes:

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-932-de-31-de-marco-de-2020-

250477890
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=108602

7. Alertas de estabilidade para rescisão.

Para os funcionários que tiveram a suspensão do contrato ou a redução da jornada, caso o
usuário efetue a manutenção de rescisão o sistema irá emitir um alerta para lembrar sobre as
opções, clicando em sim poderá continuar normalmente com a manutenção.
Observação Importante: Caso o usuário necessite fazer a rescisão nos casos de suspensão de
contrato devera antecipar o termino do afastamento e nos casos de redução de jornada,
devera, por enquanto, alterar o salário manualmente, voltando a informar o salário integral do
funcionário, até que seja disponibilizada nova versão contemplando essas alterações.

8. Inclusão das fórmulas da MP 936/2020 para o gerador de relatório.

Em arquivos / funcionários / cadastros / gerador de relatórios, incluímos as formulas de todos os
campos referente a suspensão e redução, para o que o cliente possa montar relatórios gerenciais
e customizáveis conforme sua necessidade.
Para a montagem deve ser preenchido o nome e o título e abaixo selecionar cada informação
que deseja, a cada informação desejada deve-se clicar e passa-la para a segunda coluna através
da seta, após selecionar todas as formulas que deseja, deve-se passa-las para a terceira coluna
na ordem de impressão/ visualização desejada.
Deixamos todas as formulas iniciadas com MP 936 para facilitar a busca.

Para a visualização e impressão incluímos os filtros da MP 936/2020 conforme abaixo.

9. Inclusão das fórmulas da MP 936/2020 para o editor de contratos.

Em Arquivos / Funcionários / Cadastros / Editor de contratos e Editor de contratos (Modelo II),
para a criação de contratos e relatórios mais complexos incluímos as mesmas formulas nos dois
editores de contratos. Ao clicar na lupa, para facilitar procure por 936 e o sistema irá filtrar cada
uma delas para edição dos contratos, conforme abaixo.

Para a visualização e impressão incluímos os mesmos filtros referente a MP 936/2020.

Estamos a disposição para qualquer dúvida.

