Atualização dos Sistemas Grupo Módulos – Versão 2.675.

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.
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Prorrogação, antecipação e cancelamento da MP 936.

A partir do Layout 3.0 do Benefício Emergencial foi disponibilizado a possibilidade de efetuar a
importação em lote para processamento das seguintes situações:

- Prorrogação – A funcionalidade de prorrogação possibilitará estender o tempo (prazo) de um acordo.
Por exemplo, o empregador pode verificar que precisará ficar mais um mês com o contrato suspenso ou
reduzido do funcionário. Neste caso poderá realizar uma prorrogação de um acordo já existente e não
necessariamente ter que realizar um novo acordo.

- Antecipação / Redução de vigência – A funcionalidade de redução de vigência possibilitará antecipar
o fim de um acordo ativo. É provável que em virtude do retorno antecipado do trabalho seja necessário
antecipar o fim do acordo para que os trabalhadores voltem a rotina normalmente.

- Cancelamento – A funcionalidade de Cancelamento irá possibilitar o Empregador cancelar um acordo
já realizado, independente do motivo. Isso significa que tanto um acordo de suspensão, quanto um acordo
de redução de carga horária perderão totalmente a validade. Caso o acordo seja cancelado, suas parcelas
também serão canceladas e se parcelas já tiverem sido pagas e/ou emitidas para serem pagas, deverão
ter seus valores devolvidos.

MP936 / B.E.M

Abaixo iremos repassar algumas telas de manutenção/conferência antes da geração do arquivo.
Para alteração em lote, o usuário deve acessar o menu “Arquivos / Funcionários / Cargos e
Salários /Alteração da Jornada de trabalho / Suspensão de contrato 936” e preencher conforme
necessário. Explicativo https://www.suporte.grupomodulos.com.br/wp-content/themes/modulos/cartas-deatualizacoes/Sistemas-Contabeis-Versao-02674.pdf

Para alteração individual e/ou consulta ao histórico referente as opções MP 936, o usuário deve
acessar o menu “Arquivos / Funcionários / Cargos e Salários /Manutenção da Alteração de
Jornada / Suspensão de Trabalho Temporário MP 936”. Neste campo será demonstrado todo o
histórico de movimentações.

O campo “Situação” demonstrará o estado atual de cada movimentação efetuada para o
funcionário selecionado.

Exemplo de cadastro inicial sem nenhuma alteração.

Exemplo de Prorrogação.

Exemplo de Antecipação.

O “cancelamento” é a única opção que não existe a possibilidade de efetuar a movimentação
em lote. O usuário deverá acessar o funcionário e apertar a tecla “enter” na linha desejada para
efetuar o cancelamento deste contrato.

EXPORTANDO E VALIDANDO O ARQUIVO B.E.M.

Em “Fechamento mensal / Exportação / Benefício Extraordinário Mensal” o sistema irá filtrar os
contratos conforme o preenchimento dos campos “Data do Acordo” e “Tipo de Arquivo”. Pode se gerar funcionário a funcionário ou em lote conforme os filtros selecionados.
Obs. Para cada tipo de arquivo o sistema irá criar um excel com a respectiva denominação.

Conforme orientação do MTE, o mesmo indica que para importação em lote deve-se separar as
importações por tipo de arquivo pois possuem layouts distintos.

Para envio dos arquivos acesse o site https://sd.mte.gov.br/sdweb/empregadorweb/index.jsf, efetue
o login com o certificado digital e senha e efetue o envio.
Caso usuário queira existe a possibilidade de efetuar a validação do arquivo antes do envio em
https://sd.mte.gov.br/sdweb/validador/validadorReqEmergencial.jsf

Estamos a disposição para qualquer dúvida.

