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Apresentação

O presente manual tem o objetivo de apresentar o Sistema Fortes Pessoal,
instruindo o usuário sobre as funcionalidades do sistema, seus benefícios e
especificidades.
Nele pode ser observada uma abordagem autoexplicativa sobre as rotinas que
compõem o sistema e que estão divididas didaticamente em: cadastros,
movimentos, relatórios e utilitários.
Ao longo do manual, haverá figuras ilustrando as telas originais do sistema e
notas de rodapé que indicarão pontos a serem observados, por se tratarem de
particularidades da ação que estiver sendo executada.
Todo o material foi idealizado de uma forma que o usuário tenha autonomia de
estudar ou rever a explicação a qualquer momento. Aproveite!

RESTRIÇÕES

• Limita-se a 10 Empregados por empresa;
• Limita-se a 12 folhas de adiantamento e 12 folhas de pagamento por
empresa;
• Não gera obrigações anuais;
• Não pode configurar figura no ambiente de trabalho;
• Relatórios com datas alteradas e aviso de versão acadêmica.
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Este Manual teve seu conteúdo elaborado a partir da Versão 6.99.0.

0. Acessar Fortes AC
Para você acessar o módulo Forte Pessoal, proceda da seguinte maneira: Na
área de trabalho, dê um duplo clique no atalho Fortes AC.

Será apresentada a janela de login, conforme a figura seguinte:

1. Usuário: Poderá ser o usuário que está cadastrado ou o usuário padrão
do sistema, que é “ADMIN”;
2. Senha: O usuário pode ter senha ou não. Já para o usuário padrão do
sistema, que é o “ADMIN”, não há necessidade de senha;
3. Subsistema: “Setor Pessoal”;
4. Empresa: Selecione a empresa desejada;
5. Banco de dados: um clique no
conforme figura a seguir:

abrirá a janela,

• Servidor: Há dois, Firebird ou MS SQL Server. Para selecionar a opção
MS SQL Server basta clicar em

.

• Caminho do Banco de Dados: Informa o caminho onde se encontra
suas informações de dados. Para procurar o caminho do banco de
dados, basta clicar em
• Usar usuário e senha padrão: Se marcada a opção serão inseridos
de forma automática o usuário e a senha padrão do banco de dados.
• Defaults: Volta às configurações padrões.

No sistema Fortes AC existe seis subsistemas a serem escolhidos no
campo “sub-sistema”. São eles: Administração, Setor Contábil, Setor Pessoal,
Setor Fiscal, SPED Fácil e Gestão da Empresa Contábil.

Quando acessar o sistema Fortes AC subsistema Pessoal, aparecerá a janela
Caixa de Mensagens, conforme figura a seguir:

• De: De onde vem a mensagem;
• Data: Em qual data a mensagem chegou;
• Hora: Hora em que a mensagem chegou;
• Mensagem: Mostra o que houve de atualizações nos Subsistemas
(Administração, Setor Contábil, Setor Pessoal, Setor Fiscal, SPED Fácil
e Gestão da Empresa Contábil);
• Lida: Se marcada, a mensagem ficará como “lida”;
• Anterior: Mostra as mensagens anteriores;
• Próxima: Mostra as mensagens posteriores;
• Excluir: Exclui a mensagem da Caixa de Mensagem;
• Fechar: Fecha a janela da mensagem e abrirá outra
janela, conforme figura, a seguir:

Legendas Gerais
Seguem abaixo, algumas noções sobre os botões de ícones do sistema.

1. O botão

: serve para incluir um novo registro em qualquer tela

do sistema;
2. O botão

: serve para alterar as informações anteriormente

cadastradas;
3. O botão

: realiza a exclusão das informações inseridas;

4. O botão

: serve para consultar as informações;

5. O botão

: serve para sair da tela em questão;

6. O botão

: serve para organizar a visualização da tela em

questão de acordo com o campo selecionado;
7. O campo

: serve para fazer pesquisa de acordo com a

informação inserida nesse campo;
8. O botão

: serve para filtrar na tela em questão apenas o que foi

digitado no campo “Pesquisa”;
9. O botão

: Serve para imprimir as informações de acordo com

os filtros desejados na tela em questão;
10. O botão

: serve para criar visões específicas da tela em

questão, assim ele poderá criar filtros de como deseja ver a tela;
11. O botão

: serve para que o usuário exporte as informações da

tela em questão para um arquivo .csv;
12. O botão

: serve para que os usuários tenham informações da

ferramenta em questão (videoteca) e acessem o Suporte Via Chat;
13. O botão

e

: servem para confirmar as inclusões,

exclusões ou alterações realizadas;
14. O botão

: serve para cancelar qualquer inclusão, exclusão ou

alteração realizada antes de salvar tal informação;

15. O botão

: serve para continuar incluindo qualquer informação

dentro do sistema. Ex: Ao criar um histórico, caso deseje continuar
criando outros históricos, marque essa opção para que ao finalizar o
cadastro do primeiro histórico o sistema apresente a tela para cadastro
novamente;
16. O botão

: serve para, quando necessário, o usuário alterar o

período de lançamentos a serem mostrados na grid de lançamentos.
1. Menu Cadastros
O Menu Cadastros é a parte mais importante do sistema, pois uma informação
inserida de forma incorreta acarretará em problemas nas obrigações
acessórias e em cálculos trabalhistas.

1.1. Cadastro de unidades da federação e municípios
Os cadastros de unidades da federação e municípios são padrões no sistema,
mas havendo a necessidade de realizar novos cadastros é importante ficar
atento à inclusão correta dessas informações, como por exemplo, o código do
município, já que o mesmo deve estar de acordo com o cadastro do IBGE.
Informações incorretas implicam na importação de arquivos nos sistemas
externos, como, SEFIP, CAGED, RAIS, e DIRF.

1.2. Empresas
O cadastro da empresa se divide em três etapas: inclusão da nova empresa,
histórico da empresa e histórico do estabelecimento. O bom funcionamento do
sistema dependerá desses cadastros. O Histórico da Empresa é preenchida na
sequência do cadastro da empresa, mas nada impede que esse cadastro
possa ser realizado em um momento posterior.

O Menu Cadastros, opção Empresas, apresenta as seguintes opções:

O botão
servirá para o usuário informar os dados do quadro
societário da empresa e o valor investido por cada sócio.
1.2.1. Incluir Empresa
Nesta tela, você deverá informar os dados cadastrais da empresa tais como
CNPJ, denominação social, nome de fantasia, e tipo de tributação.
Obs. Código – Não é preciso que o usuário preencha, pois é um sequencial e
será incrementado automaticamente.
Nome – É apenas um apelido para a empresa ou um nome resumido. Este
nome será visualizado na tela do cadastro das empresas.

1. Desativada – Esse campo ocultará a empresa quando a opção “Apenas

ativas” estiver marcada na tela Cadastro de Empresas.
2. Logotipo – Dê duplo clique ou clique com o botão direito sobre o quadrado
do logotipo, selecione a opção “inserir foto” e localize o logotipo da empresa
em uma dessas extensões: png, jpg, jpeg, bmp, ico, emf ou wmf.
3. Tipo de Tributação – Informe o regime de tributação da empresa, dentre
eles: EPP, ME, Lucro Presumido, Lucro Real ou Outros.
4. Optante do Simples (Informação utilizada apenas para o SEFIP) Selecione esta opção caso a empresa seja optante do regime de tributação
(ME ou EPP). Esta informação serve exclusivamente para que o SEFIP não
calcule a parte patronal do INSS;
5. Liminar para não recolhimento da Contribuição Social (Lei
Complementar 110/01, de 26/06/2001) – A Lei Complementar n° 110 de
26/06/2001 instituiu alíquotas adicionais pelo prazo de sessenta meses, a
encerrar-se em outubro/2006:
• 0,5% sobre a remuneração mensal devida; e 10,0% do total de depósito
por ocasião de rescisão contratual.
• Na época, algumas empresas entraram com liminares para não recolher
de acordo com os percentuais acima. Esta é outra informação exclusiva
para o SEFIP e será utilizada em caso de retificação doSEFIP da época.
6. FGTS Contribuição Social - Selecione esta opção para empresas não
optantes pelo SIMPLES, que, conforme a Lei Complementar 110/01, de
26/06/2011, faziam recolhimento de 0,5% sobre a remuneração mensal
devida pelo prazo de sessenta meses, a encerrar-se em outubro de 2006;
7. Faturamento anual superior a R$ 2.400.000,00 – Selecione esta opção
para empresas optantes pelo SIMPLES que tenham faturamento superior a
R$ 2.400.000,00. Informação exclusiva para a SEFIP;
8. Produtor Rural – Habilita a opção “Comercialização de Produção” com os
campos Pessoa Jurídica e Pessoa Física na GPS;
9. Centralizar recolhimento de FGTS – Para as empresas que possuem
mais de um estabelecimento e podem centralizar o recolhimento do FGTS;
10. Setor Público Municipal – Para os empregados desabilita a opção do
desconto da contribuição sindical e também permite optar pelo recolhimento
do FGTS (regido por legislação própria);
11. Microempreendedor individual – Calcula a compensação MEI na GPS.

1.2.2. Incluir Estabelecimento
Em cada estabelecimento da empresa devem ser preenchidas as informações
conforme tela abaixo:

1. Código – Será preenchido de forma automática.
2. Nome – É a identificação do estabelecimento, por exemplo, Matriz, Filial
São Paulo.
3. CNPJ – O campo na cor cinza já traz o CNPJ base informado no início.
Preencha o campo seguinte e o sistema fará o cálculo do dígito
verificador. Caso o tipo de inscrição da empresa seja CPF, essa opção
ficará desativada;
4. Estab. Matriz – Marque-a quando o estabelecimento for a matriz.
Marcada esta opção o sistema centralizará todas as informações dos
empregados no estabecimento em questão para o envio da DIRF.
5. Endereço: preencher o CEP, Logradouro, Número, Bairro, UF,
Município.
6. Dados para Contato: DDD, Fone, Fax e Email.
7. Já Enviou o CAGED – Informe se o estabelecimento já enviou CAGED
algum dia (informação exclusiva para o programa do CAGED);
8. Centralizador do recolhimento do FGTS – Indicará qual o
estabelecimento será responsável por centralizer o recolhimento do
FGTS. Só ficará habilitada quando for marcada a opção a seguir:

Após a conclusão do cadastro da empresa, o sistema mostrará a “Opção de
nova empresa”, conforme a tela abaixo:

1. Esta empresa existe em todos os subsistemas – Esta opção
habilitará a empresa em todos os subsistemas (módulos Setor Pessoal,
Setor Fiscal e Setor Contábil).
2. Permitir acesso a todos os usuários – Como o sistema é multiusuário,
esta opção habilitará o acesso de todos os usuários existentes a nova
empresa.
3. Copiar cadastro de outra empresa – Está opção possibilita copiar
alguns cadastros. Selecione a empresa e será possível copiar os cargos
no Setor Pessoal. Já no Setor Contábil, será possível copiar o plano de
contas.
Após as parametrizações da tela de “Opção de nova empresa” o sistema irá
perguntar se deseja cadastrar o histórico da empresa conforme tela abaixo:

A inclusão do histórico do estabelecimento será sugerida após a conclusão do
histórico da empresa, mas caso o usuário deseje realizar o cadastro
posteriormente poderá fazê-lo em: Movimentos>Situações>Estabelecimentos.
1.2.3. Histórico da Empresa
Ao clicar em sim na tela de confirmação o sistema mostrará a tela de inclusão
da situação da empresa.

Aba Geral

1. Data – Informe a data do início das atividades da empresa no sistema.
2. Classificação Tributária – Informe a classificação tributária da empresa.
3. Contribuição Patronal sobre Faturamento – Indica que a empresa está
desonerada, ou seja, existirá a compensação total ou parcial dos 20% de
INSS patronal na GPS, levando de forma automática o valor a compensar
para o SEFIP. Esta é uma orientação da própria CEF e Receita Federal,
devido a não adaptação do SEFIP a medida. Neste caso o pagamento da
parte patronal sobre o faturamento deverá feito através de DARF.
4. Indicativo da Situação Pessoa Jurídica – Informe se a empresa possui
Situação Normal, de Extinção, Fusão, Cisão ou Incorporação.

Aba Pessoal

1. Arredondamento – Ativa ou desativa a configuração para arredondar o
valor líquido das folhas.
2. Lançar provento para depois compensar com desconto – Lança um
evento de provento para arredondar a folha e, no mês seguinte, lança um
evento de desconto compensando o mês anterior (essa opção sempre
arredonda para maior).
3. Lançar desconto para depois compensar com provento – Lança um
evento de desconto para arredondar a folha e, no mês seguinte, lança um
evento de provento compensando o mês anterior (essa opção sempre
arredonda para menor).
4. Menor cédula/moeda – Parâmetro para arredondamento. Por exemplo:
usando o parâmetro de R$ 1,00 em uma folha em que o líquido foi de R$
580,15, o sistema arredondará para R$ 581,00 seguindo o parâmetro. Se o
parâmetro fosse R$ 5,00, o valor arredondado seria de R$ 585,00.
5. 1 - Arredondar / 2 - Compensar – Seguindo a coluna 1 e 2, que traz as
opções Folha de Pagamento, Férias, 13º salário (Parcela Final) e 13º
salário (Complemento), a coluna 1 arredonda, enquanto a coluna 2 informa
em que folha será compensado o arredondamento.

6. Adiantamento – Marque quais adiantamentos serão arredondadas (Folha
ou 13º Salário), utilizando três tipos de arredondamento:
• Aumentar – Não importa o valor, sempre será arredondado para maior.
• Arredondar – Se o valor for menor ou igual a 5, será arredondado em um
valor a menor. Caso o valor seja maior que 5, o valor do
arredondamento será a maior.
• Diminuir – Não importa o valor, sempre será arredondado para menor.
7. Informar dias de auxílio-doença custeados pela empresa (quantidade) –
Serve para informar quantos dias do afastamento são de responsabilidade
da empresa. Atualmente cabe à empresa o custeio dos quinze primeiros
dias, conforme art. 60 § 3º da Lei 8.213/1991.
8. Registro Eletrônico de Empregados – Informe se a empresa optou ou não
pelo regime eletrônico de ponto dos empregados.
9. Entidade Educativa Sem Fins Lucrativos – Indica que a empresa é uma
entidade educative e não possui fins lucrativos.
10. Empresa de Trabalho Temporário – Marcada essa opção será necessário
o preenchimento do número do registro da empresa no Ministério do
Trabalho.
11. Pessoa Responsável – Preencher os dados da pessoa responsável pelo
envio do eSocial.
12. Pessoa Jurídica – Natureza Jurídica Preponderante (eSocial/Reinf) –
Informar a natureza jurídica preponderante da empresa.
13. Indicativo de Cooperativa – Essa opção será habilitada quando informada
natureza jurídica de cooperativa, onde será preenchido o tipo de
cooperativa se de trabalho, de produção ou outras.
14. Construtora – Marcar apenas caso a empresa seja da área de construção
civil.
As demais abas Fiscal e Contábil não influenciarão no módulo Pessoal e
poderão ser preenchidas posteriormente nos respectivos subsistemas.

Situação da Empresa: Em caso de mudança, deve ser criada uma nova
situação para a empresa, informando a nova data. Isso se torna necessário,
pois deve existir um histórico das situações. Em hipótese alguma deve-se
Editar a Situação da Empresa, pois isso influenciará nas movimentações do
sistema.
Após o preenchimento dos dados do histórico da empresa, o sistema
perguntará se o usuário deseja cadastrar o histórico do estabelecimento.

1.2.4. Histórico do Estabelecimento
Ao clicar em sim na tela de confirmação o sistema mostrará a tela de inclusão
do histórico do estabelecimento.
No histórico do estabelecimento deverão ser preenchidas informações que
serão fundamentais para o cálculo correto das contribuições patronais
previdenciárias na GPS dentro do Fortes Pessoal, tais como: INSS patronal,
outras entidades, RAT. Lembrando que os códigos de FPAS, outras
entidades, CNAE, e GPS também são muito importantes para o envio da
GFIP, pois o SEFIP precisa desses códigos para a realização dos devidos
cálculos de INSS. Em resumo o Fortes Pessoal utiliza os percentuais para os
cálculos, enquanto que o SEFIP utiliza os códigos.

Aba Geral

A partir de – Informe a data de início das atividades do estabelecimento no
sistema.
Obs.: em caso de mudança, deve ser criada uma nova situação para o
estabelecimento, informando a nova data. Isso se torna necessário, pois deve
existir um histórico das situações.
Data do Encerramento – Informe a data do encerramento das atividades do
estabelecimento.
Aba Pessoal

1. Participação PAT – Ative ou desative a configuração para incluir as
informações da participação no Programa de Alimentação do Trabalhador
(PAT).
• Serviço Próprio – Informe o percentual de participação PAT do serviço
próprio do estabelecimento;
• Refeição Transportada – Informe o percentual de participação PAT das
refeições transportadas do estabelecimento;
• Administração de Cozinha – Informe o percentual de participação PAT
da administração de cozinha do estabelecimento;
• Cesta Alimento – Informe o percentual de participação PAT da cesta
alimento do estabelecimento;
• Refeição Convênio – Informe o percentual de participação PAT da
refeição convênio do estabelecimento;
• Alimentação Convênio – Informe o percentual de participação PAT da
alimentação convênio do estabelecimento.
2. Nº Proprietários – Informe a quantidade de proprietários que a empresa
possui.
3. Data-base (Reajuste Salarial) – Selecione o mês de reajuste salarial do
estabelecimento. Esta informação é utilizada para o envio da Relação Anual
de Informações Sociais (RAIS).
4. Tipo de Controle de Ponto – Selecione a forma de controle de ponto da
empresa.
5. Tipo CAEPF – Selecione o tipo de Atividades Econômicas da Pessoa Física.
Esta informação é utilizado para envio do eSocial.
6. Contribuição Patronal de Obra de Construção Civil – Selecione se a
Contribuição Patronal é Substituída ou Não Substituída.
As informações das abas contratação de aprendiz e contratação de pessoa
com deficiência (PCD) devem ser preenchidas caso a empresa possua
empregados nessas características.

Aba Fiscal: As informações da Aba Fiscal são utilizadas para o módulo AC
Fiscal. Ela não é de preenchimento obrigatório e seus dados não influenciarão
no modulo AC Pessoal.

Concluído o cadastro do histórico da empresa e estabelecimento, o sistema
apresentará a seguinte tela:

Em caso afirmativo o sistema apresentará a tela de outra empresa, na qual virá
selecionada a empresa cadastrada. Para realizar o acesso à mesma clicar em ok
(F9).

1.2.5. Excluir Empresa
Para excluir uma empresa, clique no menu Cadastro, opção Empresas,
selecione a empresa desejada e clique no botão excluir. Para garantir suas
informações, o sistema solicitará uma cópia de segurança dos dados da
empresa.
Obs.: para realizar a exclusão acesse primeiramente uma outra empresa, pois
o sistema não permitirá excluir a empresa corrente.

1.3. Empregados
O preenchimento correto do cadastro do empregado é peça fundamental para
o cálculo das folhas, bem como os recolhimentos dos encargos. Antes de
realizá-lo é importante entender a função de algumas opções na tela do
cadastro dos empregados.
Assim como no cadastro da Empresa, o cadastro do Empregado localizado no
menu Cadastros> Empregados, também deve ser atribuído a uma Situação. A
situação do empregado é preenchida na sequência do cadastro, mas nada
impede que possa ser realizado em um momento posterior.

1. O Status Empregado irá indicar os admitidos, em admissão e demitidos.
2. A coluna “Verificação” irá identificar os empregados que estão com dados
em branco, como por exemplo, o endereço. O usuário poderá ainda realizar
uma nova verificação apenas clicando no botão “verificar Pendências”.
3. A coluna CAGED tem o objetivo de alertar o usuário sobre o envio da
obrigação.
• OK: Em caso de envio realizado;
• Envio pendente: Será apresentado nos casos de admissão sem
recebimento de seguro, rescisão, e transferências. Lembrando que para
estes casos o prazo para o envio continua sendo 07 de cada mês;
• Vencido: caso em que a admissão não fora transmitida e já está em

atraso, ou seja, se está em atraso é porque não consta a data da
geração do CAGED, dentro do cadastro do empregado;
4. Enviar Hoje: Indica que o novo empregado está recebendo seguro, logo o
prazo de envio do CAGED é o dia de sua admissão.
5. Histórico Cadastral – devem ser registradas as alterações relacionadas aos
dados pessoais do trabalhador como, por exemplo, mudança de endereço,
estado civil, grau de instrução, etc.
6. Histórico Contratual – devem ser registradas as alterações relacionadas
ao contrato de trabalho como, por exemplo, mudança de setor, salário,
cargo, etc.
7. Documentos – serve para incluir arquivos com a documentação do
empregado, como CTPS, RG, CPF, etc.
8. Retificar – fazer retificações nos dados cadastrais e contratuais.
9. Efetuar Rescisão – criar a rescisão contractual.
10. Cancelar Admissão – com esta opção o sistema desfaz a admissão
deixando o empregado com o status “em admissão”.
1.3.1 Incluir Empregado
Ao clicar em Novo o sistema apresentará as seguintes opções:

1. Registro Preliminar – essa opção servirá para realização da admissão do
trabalhador de forma preliminar. Será utilizado quando a empresa não
possuir todas as informações do trabalhador para realizar a admissão,
sendo solicitado nesse primeiro momento apenas CPF, NIS, Nome, Data de
Nascimento, Data de Admissão e Categoria do eSocial. É imprescindível
que posteriormente os dados sejam complementados para a efetivação da
admissão.
2. Cadastro – opção para realizar o cadastro do empregado.
3. Importação – servirá para realizar a importação do cadastro do empregado
a partir do Fortes RH.

1.3.2 Dados Pessoais
O preenchimento correto dos dados cadastrais do trabalhador é de suma
importância para o cálculo das folhas.

1. Código – Não é preciso que o usuário preencha, pois é um sequencial e
será incrementado automaticamente pelo sistema.
2. Nome – Informe o nome completo do empregado.
3. NIS – Informe o NIT, PIS ou PASEP, esse campo faz parte da chave de
identificação do trabalhador no eSocial, juntamente com o nome, CPF e
data de nascimento.
4. Aposentadoria – Informe a data da aposentadoria do empregado.
Informada a data de aposentadoria do empregado o sistema irá deduzir a
primeira faixa da tabela de IRRF para encontrar a base de cálculo do
imporsto de renda do trabalhador.
5. Foto (3x4) – A foto do empregado pode ser incluída dando um duplo clique
no campo Foto(3x4) ou clicando com o botão direito do mouse e
selecionando a opção Inserir Foto. Caso deseje excluir a foto, basta clicar
com o botão direito do mouse e selecionar a opção Excluir Foto.

1.3.3 Cônjuge e Dependentes
Serão cadastrados o cônjuge e dependentes, para efeito de recebimento do
salário família, dedutibilidade de IRRF, cálculo do auxílio creche e/ou plano de
saúde. Lembrando que no caso do salário família o sistema irá observar não
apenas a idade do dependente, mas ainda o salário do empregado de acordo
com a tabela do salário família localizada na situação da legislação.

1. Código - Não é preciso que o usuário preencha, pois é um sequencial
eserá incrementadoautomaticamente.
2. Nome - Informe o nome completo dependente do empregado;
3. Tipo – Selecione o tipo de dependência;
4. Salário Família – Marque esta opção caso deseje que o dependente
entre para o cálculo do Salário Família;
5. Auxílio-Creche - Marque esta opção caso deseje que o dependente
entre para o cálculo do Auxílio- Creche;
6. Nascimento - Informe o estado e município de nascimento e data de
nascimento;

7. Certidão: Preencher de acordo com as informações da certidão de
nascimento;
8. Matrícula – Caso a certidação contenha número de matrícula basta
informar neste campo, sendo dispensado o preenchimento das
informações de certidão.
1.3.4 Dados Para Contato
Os dados para contato devem ser preenchidos de forma correta, pois serão
levados para sistema extenos, como por exemplo, o SEFIP.

Obs.: 1
CEP: O sistema disponibiliza um recurso para o preenchimento automático do
endereço a partir da digitação do CEP. Para ativar esse recurso, basta ir ao
Menu Utilitários, opção Baixar CEP. Após o download, será exibida a
mensagem abaixo. Em seguida basta sair do sistema e acessá-lo novamente
para ativar o recurso.

Obs2.
E-mail: Através do endereço eletrônico do empregado, podem ser enviados
relatórios do sistema como, por exemplo, seu Recibo de Pagamento.
1.3.5 Documentos
As informações de documentos assim como os demais dados cadastrais
devem ser preenchidos de maneira correta para que sejam enviados
corretamente para obrigações acessórias, como RAIS, DIRF, CAGED, SEFIP,
eSocial, etc.

1.3.6 Dados Bancários
Ao informar o banco, agência e conta do empregado é possível realizar o
pagamento das folhas utilizando a ferramenta de geração de arquivos
bancários.

Conta - Corrente: Essa opção deve ser utilizada quando se deseja gerar
arquivos para um determinado banco com o valor líquido da folha do
empregado. O Fortes Pessoal disponibiliza esta ferramenta no menu
Movimentos, sub-menu Bancos.

1.3.7 Atributos
Atributo é uma informação associada ao empregado como forma de controle
gerencial da empresa. Como exemplo, temos o fardamento: cadastrando um
atributo fardamento, existe a possibilidade de gerar listagem para controle
gerencial da empresa. O mesmo será usado como forma de identificação dos
empregados para gerar arquivos para convênios.

1. Atributo – Selecione o atributo que deseja incluir para o empregado;
2. Valor – Informe o valor do atributo. Por exemplo: um atributo farda pode ter
como valor o tamanho (P, M ou G) ou a quantidade (1, 2 ou 3).
1.3.8 Dados Contratuais – Vínculo
Na aba vínculo serão especificados dados contratuais como, categoria, tipo de
vínculo, natureza da atividade, regime de trabalho/jornada, regime
previdenciário, etc. Esses campos terão impacto direto em cálculos como INSS
e FGTS, exemplo, ao informar que o tipo de admissão se trata de um estágio o
sistema não calculará nenhum encargo, pois o estagiário não tem vinculo
empregatício, por esta razão é importante preencher este cadastro com
atenção redobrada.

Experiência/Prazo Determinado - Marque esta opção caso o empregado
trabalhe por contrato com prazo determinado:
• Dias – Informe o número de dias do contrato do empregado;
• Término – O Fortes Pessoal preencherá este campo conforme a data de
admissão e os dias do contrato do empregado;
• Prorrog – Informe o número de dias de prorrogação do contrato do
empregado.

1.3.9 Admissão
Preencher os dados do tipo de admissão do empregado.

Situação do Seguro Desemprego – ao realizar o cadastro do empregado,
após preenchimento do campo NIS o sistema mostrar uma mensagem de
consulta do seguro desemprego, conforme imagem abaixo:

Feita a consulta, o sistema apresentará uma tela de confirmação para indicar
se o empregado está ou não recebendo o seguro desemprego, dessa forma o
campo situação do seguro desemprego será preenchida automaticamente
de acordo com o informado.
• Não consultado – Quando por algum motivo o usuário não tenha
realizado a consulta.
• Recebendo na admissão – Indica que o empregado ao ser admitido
fora constatado que o mesmo ainda está recebendo o seguro.
• Não está recebendo no ato da admissão.
• Ignorar – Neste último caso, o sistema deixará esta opção selecionada

automaticamente para todos os empregados admitidos anteriormente à
nova regra do CAGED.
Por fim, a data da geração da obrigação. Este campo terá o seu
preenchimento automático após a geração do CAGED.
Descontar Contrib. Sindical a partir do Ano – Informe o ano para início do
desconto da Contribuição Sindical do empregado.
Registro:
• Livro – Informe o número do livro de registro no qual o empregado está
registrado;
• Número – Informe o número da página do livro de registro no qual o
empregado está registrado.
Ano 1º Emprego – Informe o ano do primeiro emprego do empregado.
Alvará Judicial – Marque esta opção se o empregado estiver sob alvará
judicial.
Transferência

–

será

habilitado

quando

o

tipo

de

admissão

(GFIP/CAGED/RAIS/DIRF) for transferência com ou sem ônus. Nessa situação
deve ser preenchido a data que o empregado foi transferido, CNPJ
Empregador Anterior, Matrícula Anterior, Afastamento e Motivo.
Obs.: quando a transferência de empregados entre empresas é realizada pelo
Fortes Pessoal o sistema preenche automaticamente os campos da Data,
CNPJ e Matrícula Anterior.

1.3.10 Empregador
Informar o Estabelecimento, Obra/Tomador e Sindicato do Empregado.

1.3.11 Laboral
Nesta aba serão preenchidas as informações relativas ao local de trabalho,
cargo, jornada de trabalho e carga horária do empregado, para que haja um
melhor controle da vida laboral do trabalhador.

1. Último Exame – Informe a data do último exame médico do empregado;
•

Validade – Informe o número de dias da validade do exame medico.

2. Previsão de Férias – Informe uma data prevista para a concessão das
férias do empregado;
3. Bate Ponto – Indique se haverá o controle de ponto para o empregado.
4. Integrante CIPA – Marque esta opção se o empregado for participante da
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes;
5. Integrante PAT – Marque esta opção se o empregado for participante do
Programa de Alimentação do Trabalhador;
6. Exposição a Radiação – Marque esta opção se o empregado estiver
exposto a radiação.
1.3.12 Remuneração
Detalhar a forma de remuneração do empregado, informando o tipo de salário;
se receberá adiantamento de folha; o tipo de cálculo do salário, periodicidade
de pagamento e os eventos que irão compor sua remuneração fixa.

1. Salário Contratual: Marque esta opção se o empregado trabalha com
salário contratual e informe abaixo como o sistema calculará o mesmo.
• Por Cargo – Marque esta opção caso deseje que o salário contratual do
empregado seja calculado conforme seu cargo. Para isso, o salário referente
ao cargo do empregadoterá que ser cadastrado;
• Por Valor – Marque esta opção caso deseje informar o valor do salário a ser
pago ao empregado;

• Por Índice – Marque esta opção caso deseje que o salário contratual do
empregado seja calculado conforme o cadastro de índices. Para isso, o índice
referente ao salário do empregadoterá que ser cadastrado.
Ao utilizar essa opção, o índice desejado deve ser selecionado no botão
e deve ser informada a quantidade de índices que o sistema considerará para o
empregado no campo “Qtd.”
2. Retroativo – Marque esta opção se o salário contratual informado for
referente a data anterior à da situação do empregado.
Esta opção deve ser utilizada na criação de uma situação referente a um
dissídio coletivo que saiu com data retroativa. Por exemplo: Nova situação para
o empregado em 01/12/2017 referente ao dissídio da categoria retroativo a
01/06/2017. Neste caso informe no campo “Retroativo” a data referente ao
dissídio, ou seja, 01/06/2017. O objetivo é que na Ficha de Registro do
Empregado a data de reajuste do salário seja 01/06/2017, ou seja, a data
retroativa.

3. Tipo de Cálculo do Salário – por Hora, Dia, Semana, Quinzena, Mês,
Tarefa ou Não aplicável – salário exclusivamente variável.
4. Adiantamento de Folha – Marque esta opção se o empregado recebe
adiantamento salarial. Caso haja pagamento de adiantamento, deve ser
informado se será por percentual ou por valor:
• Percentual – Marque esta opção e informe o percentual caso deseje
calcular o adiantamento salarial por percentual.
• Valor – Marque esta opção caso já seja predeterminado um valor de
andiantamento salarial.
5. Periodicidade de Pagamento – informe se o período de pagamento da
folha será semanal, quatorzenal, quinzenal ou mensal.
6. Comissionado – Marque esta opção caso o empregado não tenha salário
contratual, ou seja, quando o trabalhador recebe apenas comissão. Desta
forma o sistema levará a média das comissões como salário contratual para o
sistema da RAIS.
7. Remuneração Fixa – será nesse campo que serão incluídas as informações
“financeiras” do empregado. Devem ser informados os eventos fixos do
empregado. Pode ser citado como exemplo os eventos 011 - Salário Base, ou
o evento 016 – Insalubridade.

1.3.13 Benefícios

• Vales–Transporte – Marque esta opção se o empregado recebe valestransporte independentemente de desconto. As configurações de desconto em
folha serão feitas a seguir:
• Não descontar – Marque esta opção caso deseje pagar vales– transporte
para o empregado e não descontar;
• Descontar o limite percentual – Marque esta opção e informe o percentual
no campo limite caso deseje descontar um percentual referente ao valetransporte.
• Descontar os VTs entregues aos empregados, observando o limite
percentual (esta opção exige o uso da ferramenta de controle de VTs) –
Marque esta opção caso deseje pagar vales– transporte ao empregado e
descontar um determinado percentual, observando o valor do desconto para
que este não ultrapasse o valor a ser pago de vales-transporte.
Para utilizar esta opção, deve ser gerado o movimento dos VTs no menu
Movimentos, sub-menu empregados, sub-menu Vales– Transporte, opção
Gerar Pagamento;
VTs por viagem (ida e volta)

Neste campo deve ser incluído o tipo, a quantidade por dia e a espécie dos
vales-transporte do empregado. Estas informações serão utilizadas na geração

do movimento dos VTs, podendo ser utilizada também para gerar um arquivo
para a empresa responsável por este serviço, se houver. Caso os VTs do
empregado sejam eletrônicos, basta marcar a opção “Eletrônico”.

• São entregues VTs relativos ao horário de intervalo – Marque esta opção
se deseja que sejam calculados vales-transporte referentes aos intervalos do
horário do empregado.

Vales-Transporte: Para cadastrar um VT, vá ao menu Cadastros, opção
Vales-Transporte. Neste cadastro serão incluídas a data de vigência, o
tipo, o valor e outras informações do VT.

• Vale-Refeição

Marque esta opção caso trabalhe com geração de Vales-Refeição. Este
cadastro não lançará evento de desconto referente a vales-refeição na folha do
empregado. Para isso, é necessário incluir um evento de desconto de valerefeição nas mensalidades do mesmo.
Este cadastro é exclusivo para gerar o movimento do vales-refeição, sendo
utilizado para envio de arquivo para a empresa responsável por este tipo de
serviço, se houver.

Vales-Refeição: Para cadastrar um Vale-Refeição, vá ao menu
Cadastros, opção Vales-Refeição. Neste cadastro será incluída a data
de vigência, o tipo, o valor e outras informações do Vale-Refeição.

1.3.14 Descontos
Preencher a aba de descontos caso deva ser feita a dedução de pensão
alimentícia e/ou previdência privada na folha de pagamento do empregado.

• Pensão Alimentícia

1. Evento – Selecione o evento de pensão que deseja incluir para o
empregado;

Evento de Pensão: Todos os eventos de pensão devem ser informados
nas configurações do sistema na opção eventos de pensão. Isso torna-se
necessário para que não existam inconsistências nos cálculos.
2. Parâmetro – Informe o percentual de desconto da pensão;
3. Parâmetro FGTS – Caso desejado informe o percentual da pensão sobre o
FGTS em caso de rescisão contratual. Esta informação será válida somente
para efeito de informação nos relatórios de Termo de Rescisão e Termo de
Homologação e Quitação;
4. Referência – Caso deseje, informe uma referência para o desconto da
pensão;
5. Conforme – Caso deseje, informe o número do processo para o desconto
da pensão;
6. Nome – Caso deseje, informe o nome da pensionista;
7. CPF – Caso deseje, informe o CPF da pensionista;

Obs. Estas informações serão impressas no recibo de pensão.
8. Conta-Corrente – Marque esta opção e informe os dados bancários, caso
seja necessário gerar arquivos para o banco com o valor a ser pago de pensão
alimentícia. O Fortes Pessoal disponibiliza esta ferramenta no menu
Movimentos, sub-menu Bancos.
9. Dependentes Para Pensão Alimentícia – Neste campo devem ser
incluídos os dependentes referentes à pensão alimentícia. Nesta situação, caso
o empregado receba salário família, o valor da cota será somada ao valor da
pensão nos movimentos conforme os dependentes informados.
• Previdência Privada
Neste campo podem ser incluídos eventos de desconto de previdência privada
do empregado.

Eventos de Previdência Privada: Para que o sistema considere um
evento como evento de previdência privada, a opção Previdência
Privada deve ser marcada no cadastro do empregado.

1. Evento – Selecione o evento de previdência privada que deseja incluir para
o empregado;
2. Cálculo Manual – Marque esta opção se deseja informar o valor a ser
lançado para o empregado manualmente;
3. Parâmetro – Informe o parâmetro do evento.
1.3.15 Mensalidades
Essa opção irá server para informar eventos fixos de desconto.

1. Evento – Selecione o evento que deseja incluir na mensalidade do
empregado;
2. Cálculo Manual – Marque esta opção se deseja informar o valor a ser
lançado para o empregado manualmente. Caso seja informado o cálculo
manual, o sistema desconsiderará a fórmula do evento;
3. Parâmetro – Informe o parâmetro do evento;

Parâmetro: Podemos definir que o parâmetro de um evento seria um
“valor” informando para que o sistema calcule este evento. Por exemplo:
Em um evento de hora-extra, o parâmetro será a quantidade de horas.

4. Não lançar caso o empregado esteja afastado da empresa (Férias,
Licença, etc.) – Marque esta opção se deseja que o sistema não informe o
evento de mensalidade nas movimentações do empregado quando este estiver
afastado. Por exemplo: um evento de Vale-Alimentação não deve ser
descontado do empregado se ele estiver afastado.

Ao clicar em ok para finalizer o cadastro do empregado o sistema apresentará
a seguinte tela de confirmação:

Caso clique em não o empregado ficará com o status em admissão, podendo
o cadastro posteriormente ser finalizado através da opção efetuar admissão.
Clicando em sim ele apresentará a opção para efetuar a admissão:

Clique em ok para finalizer o cadastro.

1.4

Situação do Empregado

A situação do empregado se refere ao histórico contratual do empregado. Ao
efetuar a admissão o sistema criará automaticamente uma situação para o
empregado com a mesma data da admissão.

Sempre que houver a necessidade de alguma alteração, seja de cargo, horário,
lotação, salário, etc., deve ser criada uma nova situação para o empregado,
visando manter o registro do seu histórico contratual.

Ao criar uma nova situação o sistema terá o campo de motivo, este serve para
criar justificativas para inclusão de novas situações para o mesmo empregado.
Exemplo: no caso de alteração salarial é possível criar um motivo chamado
“Reajuste de Salário” e em seguida associar este motivo à nova situação criada
por conta da alteração de salário.

1.4.1 Aba Vínculo

Será preenchida conforme o informado na aba de vínculo em dados contratuais
do cadastro de empregado. Dúvidas consultar o tópico 1.3.8 – Dados
Contratuais Vínculo.

1.4.2 Aba Geral

Dúvidas consultar os tópicos 1.3.10 – Empregador e 1.3.11 – Laboral.

1.4.3 Remuneração

1. Outros Vínculos (INSS) – Marque esta opção se o empregado tiver outros
vínculos de INSS e a remuneração for fixa. Se marcar esta opção, a natureza
do vínculo deste empregado deverá ser informada:
• Empregado – Marque esta opção se a natureza do outro vínculo também for
referente a empregado. Se marcar esta opção, devem ser
informados também a remuneração e o INSS Retido no outro vínculo. Esta
remuneração será levada em consideração para a base de cálculo do INSS;
• Autônomo – Marque esta opção quando a natureza do outro vínculo for

referente a autônomo. Se marcar esta opção, deve ser informado também o
INSS Retido para que não seja ultrapassado o teto máximo do INSS.
• Empregador - Marque esta opção quando a natureza do outro vínculo for
referente a empregador. Se marcar esta opção, deve ser informado também o
INSS Retido para que não seja ultrapassado o teto máximo do INSS.
Outros Vínculos: Esta opção deve ser utilizada quando a remuneração
de outros vínculos for fixa. Caso seja variável, deve-se ir ao menu
Movimentos, sub-menu Empregados, opção Remunerações de Outros
Vínculos e incluir as informações:

2. Horas Trabalhadas:
• Mês e Semana – Informe o número de horas trabalhadas mensais e
semanais do o empregado.
Horas Trabalhadas - Semana: Esta opção influenciará o cálculo dos dias
de direito a férias do seu empregado. O sistema observará a tabela de
férias para contrato de trabalho a tempo parcial, calculando os dias de direito
conforme as horas trabalhadas por semana. Caso não deseje que os dias
sejam reduzidos, basta marcar a opção “Não reduzir o número de dias de
direito de férias quando regime parcial” nas configurações do sistema.

3. Bate Ponto – Marque esta opção caso deseje emitir um relatório de
etiquetas de ponto.
4. Descontar Contribuição Sindical – A partir de Novembro de 2017 o
desconto da contribuição sindical será facultativo de acordo com a Lei 13.467,
Art. 582. Marque a opção caso deseje que o desconto seja realizado para o
empregado.
Caso haja dúvidas sobre os demais campos consultar o tópico 1.3.12 –
Remuneração.

1.4.4 Vales-Transporte & Vales-Refeição

Dúvidas consultar os tópicos 1.3.13 – Benefícios.

1.4.5 Excluir Empregado

Para realizar a exclusão do empregado acesse o menu Cadastros sub-menu
Empregados, selecione o empregado desejado e clique na opção

.

Feito isso o sistema apresentará a mensagem se deseja realmente cancelar a
admissão, clique em sim.
Será exibida a seguinte tela de confirmação:

Clique em sim.

Irá aparecer a confirmação de acesso.

Informe a senha do usuário para finalizar o processo, caso o usuário
apesentado seja o ADMIN, por padrão a senha será em branco. Por fim clique
em Ok (F9).
Será apresentada a tela de informação de admissão cancelada.

Feito o cancelamento da admissão o empregado ficará com o status em
admissão, para realizar a exclusão, selecione o empregado e clique no botão
.

1.5

Atributos

Atributo é uma informação associada ao empregado como forma de controle
gerencial da empresa. Como exemplo, temos o fardamento. Através do
cadastro de atributos e associando este aos empregados, poderá ser emitida
uma listagem com informações para controle gerencial da empresa.

No Menu Cadastros, opção Atributos de Empregados, temos as seguintes
opções:

1. Código – Não é preciso que o usuário preencha, pois é um sequencial e
será incrementado automaticamente;
2. Nome – Informe o nome do atributo;
3. Tipo – Selecione o tipo do atributo;
Tipo do Atributo: Podemos optar por dois tipos de atributos: o numérico
ou o alfanumérico.Ao selecionar o tipo numérico e informá-lo a um
empregado, o que será aceito como valor para o atributo serão apenas
números. Porém, se informado que o tipo será alfanumérico, surge a
possibilidade de informar, no valor do atributo, além de números, letras.

4. Máscara – Informe a máscara do atributo. Ela representa a “quantidade” de
dígitos que pode ser digitada no valor. A máscara também pode ser numérica
ou alfanumérica. Para cadastrar uma máscara numérica, deve ser informado 9
à quantidade de números desejada para o cadastro do atributo. Se desejar que
seja alfanumérico, a máscaradeve conter a letra A. Exemplo: Se desejo
cadastrar um atributo cujo valor será 05, a máscara informada deve ser 99. Se

desejo cadastrar um atributo cujo valor será P, a máscara informada deve ser
A.

1.6

Cargos

O Fortes Pessoal contém alguns

cargos

já

cadastrados

na

empresa

Demonstração, podendo ser utilizados para o cadastro dos seus empregados.
O cadastro de cargos torna-se necessário e importante, pois ele é enviado
juntamente com algumas obrigações acessórias, como CAGED, SEFIP etc.

1. Código – Não é preciso que o usuário preencha, pois é um sequencial e
será incrementadoautomaticamente;
2. Nome – Informe o nome do cargo;
3. CBO 2002 – Selecione o código de CBO 2002 referente ao cargo;
4. CBO 2009 – Selecione o código de CBO 2009 referente ao cargo.
CBO: Classificação Brasileira de Ocupação. É o que normaliza a
classificação enumerada e a descritiva das ocupações, ou seja, dos cargos.
Ao confirmar o cadastro do empregado o sistema exibirá a mensagem se
deseja incluir um histórico para esse registro.

Ao clicar em sim será apresentado o cadastro da situação do cargo.

O sistema irá sugerir automaticamente no campo a partir de o mês atual, mas
este poderá ser alterado, preencher o mês/ao desde quando o cargo passou a
existir na empresa. Em caso de alterações deve ser criado uma nova situação
para o cargo através do botão

.

Ao confirmer o cadastro do cargo o sistema exibirá a seguinte mensagem:

Caso deseje que o sistema copie o cargo criado para as demais empresas
clique em sim.
1.6.1 Listar Cargo
Para listar o cadastro dos cargos, clique no menu Cadastro, sub-menu
Cargos, clique no botão
Cargos, conforme a tela abaixo:

. Será exibida a tela de Listagem de

1. Referência – informe a data de referência caso deseje visualizar apenas os
cargos de um determinado período;
2. Ordenar por – Selecione a ordem desejada entre Código e Nome para
geração da listagem;
3. Apenas registros filtrados – Caso esteja utilizando algum filtro e deseje
listar apenas as informações filtradas, deixe a opção marcada. Caso esteja
utilizando algum filtro mas deseja listar todas as informações das empresas,
basta desmarcar a opção.
Apenas registros filtrados: Este campo só será habilitado se você estiver
utilizando o filtro na tela Cadastro de Cargos (botão

1.7

).

Lotações

É no cadastro de lotações onde são organizados os setores da empresa.
Através dele, é possível emitir relatórios no sistema por lotações, facilitando as
conferências das movimentações e o gerenciamento dos setores.

No Menu Cadastros, opção Lotações, temos as seguintes opções:

1.

Código –Informe o código da lotação;

2.

Nome – Informe o nome da lotação.
Código: Em âmbitos gerais, o cadastro dos códigos das lotações é

dividido em lotações “Mãe” e lotações “Filhas”, ou em lotações “Principais”
e “Sub-Lotações”, ou, ainda, em lotações “Analíticas” e “Sintéticas”. Esta
divisãopode ser observada na figura 115 – Cadastro de Lotações.

Apenas registros filtrados: Este campo só será habilitado se você estiver
utilizando o filtro na tela Cadastro de Lotações (botão

).

1.8

Vales-Transporte

No cadastro de vales-transporte serão incluídos os tipos e valores dos valestransporte utilizados na empresa. Este cadastro poderá ser utilizando na
geração de arquivos para pagamento dos vales-transporte eletronicamente.

No Menu Cadastros, opção Vales-Transporte, temos as seguintes opções:

1. Tipo –Informe o tipo do vale-transporte;
2. Descrição – Informe a descrição do vale-transporte;
3. Categoria – Selecione a categoria do vale-transporte.
Categoria: Esta opção só deve ser informada se o vale-transporte
cadastrado for da região metropolitana de Fortaleza. Esta informação é
utilizada na geração de arquivo do vale-transporte eletrônico.
1.8.1 Valores do Vale-Transporte
No cadastro dos vales-transporte devem ser incluídos também os valores dos
mesmos.

1. Data – Informe a data para início da vigência do valor do vale-transporte;
2. Valor – Informe o valor do vale-transporte.
1.9 Vales-Refeição
No cadastro de vales-refeição são incluídos os tipos e valores dos valesrefeição utilizados na empresa. Este cadastro poderá ser utilizado na geração
de arquivos para pagamento dos vales eletronicamente.

No Menu Cadastros, opção Vales-Refeição, temos as seguintes opções:

1. Tipo – Informe o tipo do vale-refeição;
2. Descrição – Informe a descrição do vale-refeição;

1.9.1 Valores do Vale-Refeição
No cadastro dos vales-refeição devem ser incluídos também os valores dos
mesmos.

1. Data – Informe a data para início da vigência do valor do vale-refeição;
2. Valor – Informe o valor do vale refeição.

1.10 Bancos
No cadastro de bancos serão incluídos os bancos com os quais a empresa
trabalha, contendo os códigos dos mesmos e suas respectivas agências. Este
cadastro poderá ser utilizado na geração de arquivos para pagamento dos
empregados por meio de arquivos enviados ao banco.

1. Código – Não é preciso que o usuário preencha, pois é um sequencial e
será incrementadoautomaticamente;
2. Nome – Informe nome do banco (este nome servirá para uma fácil
identificação do banco, podendo ser comparado com um “nome fantasia”);
3. Denominação Social – Informe a denominação social do banco;
4. Número – Informe o número do banco (este número é o código do banco
junto à Federação Brasileira de Bancos -FEBRABAN);
5. Máscara de Apresentação:
• Agência – Informe a máscara de apresentação da agência do banco;
• Conta – Informe a máscara de apresentação da conta do banco;
• Máscara de Apresentação – A máscara de apresentação é a “quantidade”
de dígitos que pode ser digitada na agência ou conta do banco. A máscara

também pode ser numérica ou alfanumérica. Para cadastrar uma máscara
numérica, deve ser informado o número 9 à quantidade de números desejados
para o cadastro da agência ou conta. Se desejar que seja alfanumérico, deve
conter a letra A na quantidade desejada para o cadastro da agência ou conta.
Exemplo: Se desejo cadastrar a agência ou conta de número 1234, a máscara
informada deve ser 9999. Se desejo cadastrar uma agência ou conta de
número 1234-X, a máscara informada deve ser 9999-A.
6. Habilitar Tipo de Conta – Marque essa opção caso deseje que o sistema
solicite o tipo de conta ao informar o banco em dados bancários no cadastro do
empregado.
1.10.1 Agências do Banco

No cadastro de bancos devemos incluir também o cadastro de suas agências.

1. Código – Não é preciso que o usuário preencha, pois é um sequencial e
será incrementado automaticamente;
2. Nome – Informe nome da agência (este nome servirá para uma fácil
identificação da agência, podendo ser compado com um “nome fantasia”);
3. Número – Informe o número da agência.

1.11

Horários

O cadastro de horários torna-se necessário e importante, pois é através dele
que o sistema realizará cálculos como os dias de vales-transporte, valerefeição e descanso semanal remunerado (DSR).

Ao selecionar o sub-menu Horários o sistema apresentará duas opções
Jornadas de Trabalho e Horários/Turnos de Trabalho.
Para realizar o cadastro da jornada serão necessários os turnos, logo selecione
primeiramente a opção Horários/Turnos de Trabalho.

Para realizar o cadastro clique em Novo (F2).

1. Código – Não é preciso que o usuário preencha, pois é um sequencial e
será incrementado automaticamente pelo sistema.
2. Nome – Informe uma descrição para o turno, para facilitar a identificação do
memso poderá informar o próprio horário de trabalho, por exemplo, 0800 –
1200 – 1300 – 1700.
Ao concluir, o Fortes Pessoal irá perguntar se deseja cadastrar um histórico
para o turno, clique em sim.

Na situação do Horário/Turnos de Trabalho teremos as seguintes
informações:

1. A partir de – A partir de quando este Horário/Turno de Trabalho passará a
existir. Automaticamente o sistema sugere o mês/ano atual, porém este campo
poderá ser alterado caso seja necessário.
2. Hora de Entrada e Saída – Informe o horário de entrada e saída do
empregado.
3. Flexível – Marque essa opção caso o horário de entrada e saída seja
flexível.
4. Intervalos – Na opção de intervalos devem ser informados os horários de
início e término do intervalo como, por exemplo, o intervalo para almoço.
Importante destacar que o Fortes Pessoal permitirá o cadastramento de até 3
intervalos para um mesmo horário/turno.
5. Tipo de Intervalo – Deve ser informado se o tipo de intervalo será fixo ou
flexível.
Após o cadastramento do intervalo basta confirmer a inclusão da situação do
Horário/Turno de Trabalho através do botão Ok (F9).

Para visualizer o Horário/Turno de Trabalho cadastrado, selecione o mesmo e
clique no botão Histórico.

Após o registro dos turnos de trabalho existentes na empresa, o próximo
passado é o cadastro das Jornadas de Trabalho.

Clique em Novo (F2) para criar uma nova Jornada de Trabalho. O sistema
apresentará as seguintes opções:

1. Código - Não é preciso que o usuário preencha, pois é um sequencial e
será incrementado automaticamente pelo sistema.

2. Nome – Informe uma descrição para a jornada de trabalho de fácil
identificação.
3. Horista – Ao marcar esta opção o Fortes Pessoal levará a informação do
tipo de repouso como “repouso horista” para o relatório de etiquetas de ponto,
caso contrário, irá apresentar o repouso informado no cadastro do quadro de
horários, ou seja, se o empregado trabalha de segunda a sexta o repouso será
sábado e domingo.

4. Tipo – Neste campo deve ser informado o tipo de jornada de acordo com
as opções disponíveis: Jornada com horário diário e folga fixos, Jornada 12x36
ou Demais tipos de jornadas.
5. Considerar feriado como dia útil – Para horários do tipo escala o usuário
poderá determiner se feriados serão considerados como dia útil, pra efeito de
cálculo do DSR.
6. Quantidade de dias do Ciclo – será habilitado quando tipo de jornada
selecionada for escala. Exemplo de ciclo de repetição: em uma escala policial
onde o servidor público trabalha 24hrs seguidas e folga nos dois dias
seguintes, a quantidade de dias do ciclo de repetição deste horário será 3.
Neste caso, o primeiro dia será de trabalho e os dois últimos de folga. Ao final
do terceiro dia, o ciclo de trabalho se repete.

Quadro de Horários/Turnos de Trabalho
Nesta tela são apresentados os dias da semana ou ciclo conforme o tipo de
jornada selecionada. Para cada um destes dias devemos associar um
horário/turno de Trabalho, salvo no caso dos dias de folga, onde nenhum
horário/turno de trabalho precisa ser informado. Para realizar tal associação,
basta selecionar o dia desejado e clicar em “Editar”, este mesmo
procedimento pode ser feito clicando duas vezes sobre o Dia/Ciclo, ou com a
barra de espaço do teclado.

Feito isso, o Fortes Pessoal irá solicitar o preenchimento do Horário/Turno de
Trabalho. Além desta informação, deveremos indicar se neste dia os
empregados receberão Vale Refeição e Vale Transporte, e se o dia é
considerado como útil, para efeito de cálculo do Descanso Semanal
Remunerado (DSR).
Caso o tipo de jornada cadastrada seja semanal ao clicar em ok o sistema irá
perguntar se deseja replicar esse padrão para os demais dias da semana,
clicando em sim ele copiará o mesmo turno de trabalho até sexta, caso haja
expediente também no sábado poderá fazer a inclusão do mesmo clicando em
Editar, conforme explicado anteriormente.

Ao final da replicação, os dados serão listados no Quadro de Horários/Turnos
de Trabalho, como mostrado abaixo:

1.12

Eventos

O cadastro de eventos é um dos principais cadastros. Nele são definidos os
proventos, descontos ou informações, a forma de cálculo do evento, se incide
ou não INSS, FGTS, IRRF, Salário Família e Descanso Semanal Remunerado.
Lembrando que cada empresa possui o seu cadastros de eventos.

Base de Cálculo – Serve para indicar quais eventos servirão de base para o
cálculo do determinado evento (deve-se preencher essa informação apenas se
a formula do evento utilizar a variável BaseCálculo).
Copiar – Havendo a necessidade e criar um novo evento com os mesmos
dados de outro evento já exisitente, basta selecionar o evento que será copiado
e clicar em copiar.
Para adicionar um evento clique no botão Novo (F2).

1. Código - É preenchido automaticamente pelo sistema.
2. Nome – Informe o nome do evento e este será apresentado no momento
em que o evento for lançado.
3. Nome a Apresentar – Informe o nome que será apresentado nos
relatórios.
4. Inform. /Prov./Desc: Selecione o tipo do evento. O tipo do evento vai
determinar se será um evento de provento, desconto ou de informação.
Eventos de informação não alteram os valores dos movimentos, servindo
apenas como informação nos relatórios.

5. Natureza: Informe a natureza do evento para o eSocial.
Aba Cálculo
• Parâmetro:
Nome – Informe o nome do parâmetro do evento.
Tipo – Selecione o tipo de parâmetro do evento.
Obrigatório – Marque esta opção se desejar que, ao informar o evento, o
campo “parâmetro” seja de preenchimento obrigatório.
Importante! Podemos definir que o parâmetro de um evento seria um “valor”
informando para que o sistema calcule este evento. O parâmetro do evento
será solicitado no momento em que o evento for cadastrado para algum
empregado. Por exemplo: Quando estou informando um evento de hora-extra o
parâmetro solicitado será a quantidade de horas.
Limites: Informe o valor limite do evento. Desta forma, ao ser lançado na folha
um valor acima do limite o sistema irá impedir o lançamento.
Fórmulas de Cálculo:
• Referência – Esta informação será exibida nos movimentos e relatórios que
contenham o evento que está sendo cadastrado. Podemos utilizar como
referência do evento o seu próprio parâmetro. Por exemplo: em um evento de
falta, o parâmetro será “Dia(s)” e, desta forma, podemos utilizar o parâmetro
“Dia(s)” como referência para o evento, contando nos relatórios. Cabe ressaltar
que a referência será a “quantidade” informada no parâmetro. No exemplo
citado, seria o número de dias.
• Máscara de Apresentação – Informe a máscara de apresentação do
evento. Esta deve conter, sempre, o símbolo “[]” no início;
Importante! Diferente da referência, que trata da “quantidade” do evento, a
máscara de apresentação complementará a “quantidade”. Utilizando o exemplo
citado na última dica (Referência), podemos citar como máscara de
apresentação a palavra “Dia(s)”. Por exemplo: []Dia(s).
• Valor – Informe a fórmula para o cálculo do evento. Os eventos padrões do

sistema já vêm configurados com fórmulas internas.
Variáveis Disponíveis: Para auxiliar na criação de novos eventos, o Fortes
Pessoal disponibiliza diversas variáveis, funções e regras para utilização de
outros eventos, que devem ser utilizados quando necessário.
Bases de Cálculo:
• INSS – Marque esta opção se o evento tiver incidência de INSS;
• FGTS – Marque esta opção se o evento tiver incidência de FGTS;
• IRRF – Marque esta opção se o evento tiver incidência de IRRF;
• Salário-Família – Marque esta opção se o evento tiver incidência de saláriofamília;
• Descanso Semanal Remunerado – Marque esta opção se o evento tiver
incidência de DSR.
Lembrando que as incidências terão influência nos cálculos dos pagamentos.
Remuneração Variável – se o evento em questão é utilizado como média para
pagamento de férias, 13° salário e rescisão, é necessário informar o tipo de
média.
• Parâmetro – Será considerado o parâmetro do evento. Exemplo: O
parâmetro das horas extras é quantidade das horas trabalhadas, assim como
ocorre com quem recebe salário hora.
• Valor – Será considerado a média do valor do evento. Exemplo: Para
realizar a média da comissão é necessário verificar a soma dos valores pagos
da comissão em questão.
• Referência – Será considerado a referência do evento para o cálculo da
média. Exemplo: A referência do anúncio é a quantidade de anos trabalhados,
enquanto que o pagamento é o percentual do mesmo.

Informar na RAIS: Marque esta opção se deseja que este evento seja
informando no arquivo gerado para a Relação Anual de Informações Sociais
(RAIS).
Previdência Privada: Marque esta opção se deseja considerar este evento
como um evento de previdência privada.
Aba eSocial
Esta aba será utilizada exclusivamente para o eSocial não existindo qualquer
influência nas folhas, mas estas informações devem estar em total harmonia
com os dados preenchidos na aba Cálculo, afim de evitar inconsistências no
envio dessas informações ao eSocial.

Permitir lançar em – indica se o evento repercute em pagamento mensal
como, por exemplo, folha de pagamento e ainda férias, 13° salário e rescisão.
Exemplo: O evento de 060 (Horas Extras) pode ser pago em folha, férias, 13°
salário e rescisão. Já o evento de 001(Adiantamento de Folha) é pago
normalmente em folha de adiantamento, logo, ficaria marcada apenas a opção
Mensal.

Compõe a remuneração de – Serve para indicar se o evento em questão
compõe a remuneração de outros pagamentos como férias, 13º salário e aviso
prévio.
Contribuição Previdenciária – Indica se o evento incide para a contribuição
previdenciária mensal, férias, rescisão e 13º salário.
FGTS – Indica se o evento é base de cálculo para o FGTS mensal, férias,
rescisão e 13° salário.
IRRF – Indica se o evento é base de cálculo para o IRRF mensal, férias,
rescisão, 13° salário.
Contribuição Sindical – Indica se o evento em questão é utilizado como base
de cálculo para o desconto da contribuição sindical.
1.13

Índices

O cadastro de índices servirá como um “indicador” de valores, podendo ser
utilizado de diversas maneiras no sistema, como, por exemplo, cadastrar um
índice indicando o salário de um determinado cargo ou utilizar um índice para
auxiliar na criação e no cálculo de eventos.

1. Código – Não é preciso que o usuário preencha, pois é um sequencial e
será incrementado automaticamente;
2. Nome – Informe o nome do índice.
1.13.1 Valores do Índice
No cadastro dos índices, devem ser incluídos também seus valores.

1. Data – Informe a data para início da vigência do valor do índice;
2. Valor – Informe o valor do índice;
3. Retroativo – Marque esta opção se o valor do índice informado forreferente
a data anterior à do índice que está sendo cadastrado. Desta maneira, a opção
deve ser marcada e informada a data retroativa.

Retroativo: Esta opção deve ser utilizada quando estiver sendo informando um
valor de índice retroativo à data cadastrada. Por exemplo: Você está
cadastrando um valor de índice salarial em 01/12/2011 referente ao dissídio
retroativo a 01/06/2011. Você marca a opção “Retroativo” e informa a data
referente ao dissídio, ou seja, 01/06/2011. Vale lembrar que esta opção não
alterará cálculos de folha: ela servirá apenas para informações no relatório
Ficha do Empregado.
1.14

Feriados

Assim como o cadastro de horários, o cadastro de feriados torna-se necessário
e importante, pois é através dele que o sistema realizará cálculos como os dias
de vales-transporte, vale-refeição e descanso semanal remunerado.
Este cadastro está dividido entre feriados gerais e feriados desta empresa.
O cadastro de feriados gerais terá seus registros por banco de dados, ou seja,
os feriados gerais cadastrados constarão em todas as empresas do sistema. Já
os feriados desta empresa são registros por empresa.

1.14.1 Feriados Gerais Fixos
No Menu Cadastros, sub-menu Feriados, sub-menu Gerais, opção Fixos,
temos as seguintes opções:

1. Mês/Ano – Informe o mês e ano do feriado geral fixo que você está
cadastrando;
2. Nome – Informe o nome do feriado geral fixo;
3. Nível – Selecione o nível do feriado geral fixo entre federal, estadual e
municipal;
4. UF – Selecione a Unidade Federativa do feriado geral fixo que está sendo
cadastrado;
5. Município – Selecione o município do feriado geral fixo que está sendo
cadastrado.
UF e Município: Estes campos serão habilitados conforme a seleção do
nível do feriado. Selecionando o nível federal, aqueles não serão
habilitados.

1.14.2 Feriados Gerais Móveis
No Menu Cadastros, sub-menu Feriados, sub-menu Gerais, opção Móveis,
temos as seguintes opções:

1. Data –Informe a data do feriado geral móvel que está cadastrando;
2. Nome – Informe o nome do feriado geral móvel;
3. Nível – Selecione o nível do feriado geral móvel entre federal, estadual e
municipal;
4. UF – Selecione a Unidade Federativa do feriado geral móvel que está
sendo cadastrado;
5. Município – Selecione o município do feriado geral móvel que está sendo
cadastrado;
UF e Município: Estes campos serão habilitados conforme a seleção do
nível do feriado. Selecionando o nível federal, aqueles não serão
habilitados.

1.14.3 Feriados Desta Empresa Fixos
No Menu Cadastros, sub-menu Feriados, sub-menu Desta Empresa, opção
Fixos, temos as seguintes opções:

1. Mês/Ano – Informe o mês e ano do feriado desta empresa fixo que você
está cadastrando;
2. Nome – Informe o nome do feriado desta empresa fixo.
1.14.4 Feriados Desta Empresa Móveis
No Menu Cadastros, sub-menu Feriados, sub-menu Desta Empresa, opção
Móveis, temos as seguintes opções:

1. Data – Informe a data do feriado desta empresa móvel que você está
cadastrando;
2. Nome – Informe o nome do feriado desta empresa móvel;
3. Nível – Selecione o nível do feriado desta empresa móvel entre federal,
estadual e municipal;
4. UF – Selecione a Unidade Federativa do feriado desta empresa móvel que
está sendo cadastrado;
5. Município – Selecione o município do feriado desta empresa móvel que
está sendo cadastrado.

UF e Município: Estes campos serão habilitados conforme a seleção do
nível do feriado. Selecionando o nível federal, aqueles não serão
habilitados.

1.15

Sindicatos

O cadastro de sindicatos é dividido em Sindicato Empregado e Sindicato
Patronal.

Essas

informações

são

exigidas

em

algumas

obrigações

assessorias, como a Relação Anual de Informações Sociais.
Através do cadastro de sindicatos, o sistema controlará também a data-base da
empresa.

1.15.1 Sindicatos Empregados
No Menu Cadastros, sub-menu Sindicatos, opção Empregado, temos as
seguintes opções:

Preencha os dados do Sindicato conforme solicitado:

1. Código – O sistema preenche de forma autmática;
2. Nome – Informe o nome do sindicato;
3. CNPJ – Informe o CNPJ do sindicato;
4. CEP – Informe o CEP do sindicato;
5. Data-Base –Selecione o mês da data-base do sindicato;
6. Descontar INSS sobre o Aviso Prévio Indenizado - Marcada esta opção o
sistema fará o desconto do INSS sobre o aviso, mas é importante lembrar que
apesar de ser feito o desconto, o sistema não levará a remuneração do aviso
para o SEFIP, conforme orientação da Instrução Normativa da Receita Federal
nº 925, de 6 de março de 2009.
7. Descontar faltas sobre férias indenizadas - Considerar o aviso indenizado
de acordo com o avo calculado após as faltas. Exemplo: O empregado tem
direito a 30 dias de férias, no entanto o mesmo teve 8 faltas, logo, ele passa a
ter direito apenas a 24 dias de férias, então se dividimos 24 por 12 meses,
vamos observar que cada avo vale apenas 2 dias. Desta forma, ao calcularmos
a rescisão o sistema calcula o aviso de férias indenizadas considerando que o
avo vale apenas 2 dias e não 2,5. Deixando a opção desmarcada o sistema irá
ignorar esta regra, ou seja, irá calcular o avo considerando sempre como 2,5,
independente da quantidade de faltas no período aquisitivo
8. Calcular o aviso trabalhado sempre com 30 dias e indenizar o restante

dos dias - Marcada esta opção o sistema adotará a exigência de alguns
sindicatos que não permitem o cumprimento do aviso por mais de 30 dias, ou
seja, o empregado tem 36 dias de aviso, cumpre apenas 30 dias e recebe os 6
dias como indenizado na rescisão.
9. Desconsiderar a prospecção do aviso prévio indenizado para ganho de
dias do próprio aviso – Marcada esta opção o sistema não irá considerar a
prospecção do aviso prévio para ganho de dias do próprio aviso.
10. Observações – Caso deseje, digite alguma observação para o cadastro do
sindicato.
11. Dados para GRCSU:
• Código Sindical – Informe o código do sindicato;
• Agência/Cod. Cedente – Informe a agência ou código cedente do sindicato.
1.15.2 Estabilidade
A estabilidade deve ser configurada dentro do cadastro do sindicato na opção
de “Estabilidades”.
Para incluir, basta clicar em novo, em seguida deve ser informado o tipo de
licença que poderá ser definido em dias, ou em meses.
Esta configuração está ligada ao registro de afastamentos, logo ao definir os
seus parâmetros o sistema dará um aviso sobre a estabilidade do empregado
no momento da inclusão do aviso, e da criação da rescisão.

1.15.3 Período para Médias de Remunerações Variáveis
No campo de “Período para Médias” podem ser pré-definidos os períodos para
o cálculo de médias das férias, 13º salário e rescisão.
Para o cálculo do 13° salário, basta selecionar a opção de 13° Salário-Parcela
Final, para o caso de rescisão, e em seguida deve ser informado o período que
será considerado para o cálculo de acordo com cada sindicato.

No caso das férias, o sistema irá oferecer duas possibilidade.
O cálculo da média considerando o periodo aquisitivo, ou os últimos x meses
que antecendem o pagamento.

Por fim o aviso prévio, em que será possível definir a quantidade de meses que
antecedem o pagamento e ainda a definição da quantidade de meses em que
serão considerados os maiores valores.
É possível ainda considerar para o cálculo o mês pagamento.

Lembrando que o sindicato é quem define a regra de como deverá ser feito a
apuração das médias de férias, 13° salario e rescisão.
1.16

Sindicato Patronal

No Menu Cadastros, sub-menu Sindicatos, opção Patronal,
seguintes opções:

Preencha os dados do Sindicato conforme solicitado:

temos

as

1. Código – Não é preciso que o usuário preencha, pois é um sequencial e
será incrementadoautomaticamente;
2. Nome – Informe o nome do sindicato;
3. CNPJ – Informe o CNPJ do sindicato;
5. Código Sindical –Informe o código do sindicato;
6. Observações –Caso deseje, digite alguma observação para o cadastro do
sindicato.

1.17

Obras & Tomadores

Neste cadastro serão incluídas as informações sobre as Obras e Tomadores
de Serviço. Essas informações são associadas à situação dos empregados e
utilizadas em obrigações acessórias como, por exemplo, no SEFIP - Sistema
Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social.

No Menu Cadastros, opção Obras & Tomadores, temos as seguintes opções:

Preencha os dados das obras e tomadores de serviço conforme solicitado:

1. Código – O sistema preeche de forma automática
2. Tipo – Selecione o tipo de cadastro entre Obra de Construção Civil ou
Tomador de Serviço;
3. Nome – Informe o nome da Obra de Construção Civil ou Tomador de
Serviço;
4. Inscrição – Selecione o tipo de inscrição entre CEI ou CNPJ e preencha o
campo ao lado com o número da inscrição;
5. GPS – Selecione o código da GPS da Obra de Construção Civil ou
Tomador de Serviço.

1.18

Empregadores (Sócios)

No cadastro de empregadores (sócios) serão incluídas informações cadastrais
e financeiras dos mesmos. Através deste cadastro, podem ser gerados
automaticamente os pagamentos de pró-labore, sem necessitar incluir
informações manualmente.

No Menu Cadastros, opção Empregadores (Sócios), temos as seguintes
opções:

1. Código – O sistema preenche de forma automática;
2. Nome – Informe o nome completo do empregador (sócio).
1.18.1 Aba Dados Pessoais
Preencha os dados do empregador conforme solicitado:

1. CPF – Informe o número do CPF do empregado (sócio);
2. Inscr. INSS (CI) –Informe a inscrição INSS (CI)do empregado (sócio);
3. Título de Eleitor – Informe o número do título de eleitor do empregado
(sócio);
4. Categoria – Selecione a categoria do empregado (sócio).

1.18.2 Aba Situação

1. CBO 2002 – Selecione CBO 2002 do empregado (sócio);
2. Estabelecimento – Selecione o estabelecimentodo empregado (sócio);
3. Tomador – Selecione o tomador do empregado (sócio)(caso não exista
tomador a ser selecionado, o campo poderá ficar em branco);
4. Lotação – Selecione a lotação do empregador (sócio);
5. Exposição a Agentes Nocivas – Selecione a exposição a agentes nocivos
do empregador (sócio);
6. Mês/Ano de Desligamento – Informe o mês/ano de desligamento do
empregador (sócio) da empresa.

1.18.3 Aba Pagamento

1. Pagamento de Pró-Labore: Marque esta opção se o empregador (sócio)
tiver pagamento de pró-labore.
• 1° Recebimento – Informe a data do primeiro recebimento de pró- labore do
empregador (sócio);
• Dia – Informe a data para pagamento do pró-labore do empregador (sócio);
• Mês – Selecione o mês de pagamento do pró-labore entre Seguinte ao da
Competência ou Mesmo da Competência;
• Por Valor – Marque essa opção se deseja informar o pagamento do prólabore por valor.
• Por Índice – Marque essa opção se deseja informar o pagamento do prólabore por índice. Desta maneira, deve-se clicar no botão
, selecionar o índice desejado e informar a quantidade ao lado;
• Pensão – Informe o valor de pensão alimentícia a ser descontada no
pagamento do pró-labore;
• Depend. – Informe a quantidade de dependentes do empregador (sócio);
• Outros Val. INSS – Informe a remuneração de outros vínculos de INSS do
empregador (sócio);

• Outras Ded. IRRF – Informe o valor de outras deduções para IRRF do
empregador (sócio);
• Outros Proventos – Informe o valor de outros proventos para o pagamento
do pró-labore;
• Outros Descontos – Informe o valor de outros descontos para o pagamento
do pró-labore.
2. Conta Corrente: Marque esta opção se o empregador (sócio) tiver o
pagamento de pró-labore feito por banco (geração de arquivo para banco)
• Banco –Selecione o banco para o pagamento do pró-labore do empregador
(sócio);
• Agência – Selecione a agência do banco para pagamento do pró- labore do
empregador (sócio);
• Conta Número – Informe o número da conta do banco para pagamento do
pró-labore do empregador (sócio);
• Tipo – Selecione o tipo de conta do banco para pagamento do pró- labore
do empregador (sócio).
1.19

Autônomos

Assim como no cadastro de empregadores (sócios), no cadastro de autônomos
serão incluídas informações cadastrais e financeiras dos mesmos. Através
deste cadastro também podem ser gerados automaticamente os pagamentos
dos autônomos, sem necessitar incluir informações manualmente.

No Menu Cadastros, opção Autônomos, temos as seguintes opções:

Preencha os dados dos autônomos conforme solicitado:

:

1.19.1 Aba Dados Pessoais

1. Código – O sistema preenche de forma automática;

2. Nome – Informe o nome completo do autônomo;
3. CPF – Informe o número do CPF do autônomo;
4. Inscr. INSS (CI) – Informe a inscrição INSS (CI) do autônomo;
5. Nascimento – Informe a data de nascimento autônomo;

6. Identidade:
• Número – Informe o número da identidade do autônomo;
• Órgão Expedidor – Informe o órgão expedidor da identidade do autônomo.

7. Inscrição Municipal – Informe a inscrição municipaldo autônomo;
8. Título de Eleitor – Informe o número do título de eleitor do autônomo;
9. CEP – Informe o CEP do empregado (sócio);

10. Conta Corrente – Marque esta opção se o autônomo tiver o pagamento
feito por banco (geração de arquivo para banco):
• Banco – Selecione o banco para o pagamento do autônomo;
• Agência – Selecione a agência do banco para o pagamento do autônomo;
• Número – Informe o número da conta do banco para pagamento do
autônomo;
• Tipo – Selecione o tipo de conta do banco para pagamento do autônomo.
1.19.2 Aba Situação

1. Categoria (eSocial) – Selecione a categoria do eSocial para o autônomo;
2. Categoria (GFIP) – Selecione a categoria da GFIP para o autônomo;
3. CBO 2002 – Selecione o CBO 2002 do autônomo;
4. Transportador de passageiros – Marque esta opção caso deseje que o
sistema considere o autônomo como transportador de passageiros;
5. Exposição a Agentes Nocivas – Selecione a exposição a agentes nocivos
do autônomo;

6. Natureza da Atividade – Informe se o autônomo é um trabalhador urbano
ou rural;
7. Dedução IRRF:
• Depend. – Informe o número de dependentes para o IRRF do autônomo;
• Outras – Informe os valores de outras deduções para o IRRF do autônomo;
8. Aliq. ISS – Informe a alíquota de ISS do autônomo.
1.19.3 Pagamentos
No cadastro dos autônomos também são incluídas informações referentes aos
pagamentos dos seus serviços.

1. Estabelecimento – Selecione o estabelecimento do autônomo;
2. Obra/Tomador – Selecione a Obra/Tomador do autônomo (caso não

exista Obra/Tomador a ser selecionado, o campo poderá ficar em branco);
3. Lotação Tributária – Selecione a lotação tributária do autônomo;
4. Lotação – Selecione a lotação do autônomo;
5. Serviço – Selecione o serviço do autônomo;
6. Descrição do Serviço – Informe, caso deseje, a descrição do serviço do
autônomo. Esta informação servirá para a emissão do recibo de pagamento do
autônomo.
7. Pagamento Mensal: Marque esta opção para cadastrar as informações
financeiras do pagamento do autônomo.
•

Dia – Informe a data para pagamento do autônomo;

• Mês – Selecione o mês de pagamento do autônomo entre Seguinte ao da
Competência ou Mesmo da Competência;
• Período (mês/ano) – Informe o período em que será pago o serviço do
autônomo;
•

Valor – Informe o valor do pagamento do autônomo;

• Outros Vínculos – Informe o valor de base de cálculo INSS referente a
outros vínculos do autônomo;
• INSS Outros Vínc. – Informe o valor de INSS referente a outros vínculos
do autônomo;
• Outros Proventos – Informe o valor de outros proventos para o
pagamento do autônomo;
• Outros Descontos – Informe o valor de outros descontos para o
pagamento do autônomo;
• Natureza da Operação – Informe o tipo de natureza da operação do
autônomo;
• Local da Prestação do Serviço – Informe a UF e Município quando o local
da prestação do serviço for diferente da UF e/ou Município do cadastro do
autônomo.

1.20

Lotações Tributárias

A lotação tributária especifica a situação tributária da empresa para o eSocial e
neste caso não está relacionada ao espaço físico onde os trabalhadores estão
alocados. Na verdade ela influi no método de cálculo da contribuição
previdenciária para um grupo de segurados específicos não refletindo,
necessariamente, o local de trabalho do empregado.
É na lotação tributária que a empresa irá registrar as informações de FPAS e
código de terceiros (outras entidades), dos estabelecimentos, obras de
construção civil, tomadores de serviços ou mesmo quando há situações de
tributação diferenciadas dentro da própria empresa, por exemplo, quando a
empresa tem mais de um FPAS.

As informações das lotações tributárias devem ser registradas no menu
Cadastros>Lotações Tributárias e em Movimentos>Situações> Lotações
Tributárias,

as

lotações

podem

ser

parametrizadas

por

empresa,

estabelecimento, obra/tomador e ainda por empregado.

Importante! Não confundir as lotações tributárias com o cadastro de lotações.

Cadastro de lotações – Indica o espaço físico, onde o trabalhador exerce
suas atividades, ou seja, é o seu setor de trabalho.
Cadastro de Lotações Tributárias – Indica a classificação tributária da
empresa, estabelecimento, obra, tomador ou mesmo a situação tributária de
um determinado empregado.

No Menu Cadastros, opção Lotação Tributária, temos as seguintes opções:

1. Código – É um sequencial e será incrementado automaticamente pelo
sistema;
2. Nome – Informe a descrição da lotação tributária.
Clique em Ok (F9) para concluir o cadastro, o sistema apresentará a seguinte
mensagem:

Clique em sim para criar a situação da lotação tributária.

Na inclusão do histórico informe a partir de quando as informações passam a
existir. Informe em seguida o tipo de lotação tributária, e a depender da opção
selecionada, será solicitada a inscrição, por exemplo, em caso de lotação
tributária de pessoa física, deverá ser preenchido o CPF do mesmo. Havendo
situação diferenciada em relação à tributação, devido a processo judicial ou
administrativo, basta informar o código de terceiro e o número do processo.

Lembrando que os processos administrativos e judiciais devem ser informados
no menu Cadastros>Processos Administrativos e Judiciais eSocial.

Após a realização do cadastro das lotações tributárias basta vinculá-las ao
menu Movimentos>Situações>Lotações Tributárias, de acordo com a realidade
da empresa.

Obrigatoriamente o empregador deve ter pelo menos uma lotação tributária
cadastrada. Ao definir a lotação tributária por empresa, as regras definidas nela
serão aplicadas a todos os estabelecimentos, obras, tomadores e, claro, a
todos os trabalhadores, independente de onde estes estejam alocados. Caso
exista alguma particularidade de tributação, deve-se fazer o cadastro da
lotação tributária vinculando a mesma ao Estabelecimento, Obra/Tomador,
Empregado ou Empregador (Sócio), por exemplo, o estabelecimento Matriz
possui regras tributárias diferentes da Filial, nesse caso será necessário fazer o
cadastro de lotações tributárias distintas e em seguida associá-las aos
estabelecimentos.

1.21

Licenças e Afastamentos

O cadastro de licenças/afastamentos é muito utilizado no cotidiano da empresa
para envio destas informações em suas obrigações acessórias. O Fortes
Pessoal traz um cadastro de licenças/afastamentos padrão e conforme a

legislação, porém isso não impede que o usuário cadastre novas licenças
conforme suas necessidades.

No Menu Cadastros, opção Licenças/Afastamentos, temos as seguintes
opções:

: Existe empregados viculados ao ao afastamento em questão;
: Não existe nenhum empregado viculado ao afastamento em
questão.

1. Código – O sistema preenche de forma automática;
2. Descrição – Informe o nome/descrição da licença/afastamento;
3. Código de Movimentação GFIP – Selecione o código de movimentação da

GFIP da licença/afastamento;
4. Código de Movimentação Homolognet – Selecione o código de
movimentação do homolognet da licença/afastamento;
5. Código de Motivo de Licença/Afastamento eSocial – Selecione o código
de movimentação do eSocial da licença/afastamento;
6. Transmitir para o eSocial – Marque essa opção caso deseja que a
licença/afastamento seja transmitida para o eSocial.
1.22
O

Tipos de Rescisão
cadastro

de

tipos

de

rescisão,

assim

como

o

cadastro

de

licenças/afastamentos, é muito utilizado no cotidiano da empresa. O Fortes
Pessoal contém cadastros padrões e conforme a legislação, porém isso não
impede que o usuário cadastre novos tipos de rescisão conforme suas
necessidades.

No Menu Cadastros, opção Tipos de Rescisão, temos as seguintes opções:

1. Código – O sistema preenche de forma automática;
2. Descrição – Informe o nome/descrição do tipo de rescisão;

3. Iniciativa/Responsável:
•

Empregador (Sócio) – Marque esta opção quando a iniciativa da rescisão

for por parte do empregador (sócio);
•

Empregado – Marque esta opção quando a iniciativa da rescisão for por

parte do empregado;
• Ambos/Nenhum – Marque esta opção quando a iniciativa da rescisão for
por parte de ambos/nehum;
• Acordo – Marque esta opção quando a iniciativa da rescisão for por
comum acordo entre o empregado e empregador.
4. Aviso Prévio/Inden. por resc. Antecipada de contrato a prazo
determinado – Marque esta opção se deseja que o sistema calcule aviso
prévio/indenização antecipada de contrato a prazo determinado na rescisão;
5. 13° Salário – Marque esta opção se deseja que o sistema calcule o 13°
salário na rescisão;
6. Indenização por dispensa próxima à data-base – Marque esta opção se
deseja que o sistema calcule a indenização por dispensa próxima à data-base
na rescisão;
7. Férias Vencidas – Marque esta opção se deseja que o sistema calcule
férias vencidas na rescisão;
8. Férias Proporcionais – Marque esta opção se deseja que o sistema
calcule férias proporcionais na rescisão;
9. FGTS:
• Saque – Marque esta opção quando o tipo de rescisão que está sendo
criado tiver saque de FGTS. Caso exista, o código de saque do FGTS deve ser
selecionado abaixo;
• GRFC – Marque esta opção quando o tipo de rescisão que está sendo
criado tiver recolhimento de GRFC. Caso exista, o código de movimentação da
GRFC deve ser selecionado abaixo;
• Multa – Marque esta opção quando o tipo de rescisão que está sendo criado
tiver o pagamento da multa sobre o saldo do FGTS. Indique também se haverá
o pagamento da contribuição social.
10. Código de Movimentação GFIP – Selecione o código de movimentação

GFIP para o tipo de rescisão que está sendo criada;
11. Código de Desligamento RAIS – Selecione o código de desligamento da
RAIS para o tipo de rescisão que está sendo criada;
12. Desligamento (CAGED) – Selecione o código de desligamento CAGED
para o tipo de rescisão que está sendo criada;
13. Código de Afastamento HomologNet – Selecione o código de
afastamento homolognet para o tipo de rescisão que está sendo criada;
14. Código de Desligamento eSocial – Selecione o Código de afastamento
do eSocial para o tipo de rescisão que está criada;
15. Observação – Caso deseje, pode ser incluída alguma observação para o
tipo de rescisão que está sendo criado.
2

Menu Movimentos

No menu Movimentos são criados e calculados todos os movimentos da
empresa, tais como folha de salário, férias, rescisão, entre outros. Nele
também são incluídas informações importantes referentes à legislação vigente,
como tabelas de INSS, IRRF etc.
2.1

Situações

No sub-menu Situações, podem ser incluídos importantes dados para a criação
e o cálculo dos movimentos da empresa. É nesta opção que são inseridas
informações referentes a tabelas e valores para alguns cálculos do sistema.

2.1.1 Situação Legislação
Na Situação da Legislação são encontradas as tabelas referentes à legislação
vigente como parâmetro para que o sistema efetue os cálculos dos movimentos
corretamente. Uma tabela é disponibilizada automaticamente para o usuário
sempre que houver alteração na legislação.

No Menu Movimentos, sub-menu Situações, opção Legislação, temos as
seguintes opções:

1. Data – Informe a data de início da vigência da situação da legislação que
está sendo cadastrada;
Data: Após informar a data de início da vigência e teclar “Enter”, o sistema
preencherá os demais campos conforme a tabela legislação cadastrada
com data imediatamente anterior à data informada, tendo o usuário que
atualizar apenas os dados que sofreram alterações.
2. Contrib. Sindical – Selecione o mês para desconto da contribuição sindical
dos empregados;
3. Quantidade de dias de auxílio-doença custeados pela empresa –
Informar dias de auxílio-doença custeados pela empresa (quantidade) –
Serve para informar quantos dias do afastamento são de responsabilidade da
empresa. Atualmente cabe à empresa o custeio dos quinze primeiros dias,
conforme art. 60 § 3º da Lei 8.213/1991.
4. Quantidade máxima de horas semanais trabalho de tempo parcial –
Esta opção atende a Lei Nº 13.467/2017, Art. 58 – A.
5. Alíquotas FGTS:
• Normal – Informe a alíquota normal do FGTS;
• Lei 9.601/98 – Informe a alíquota do FGTS referente à Lei 9.601/98 (Essa lei
trata de alternativas para a redução do custo de mão-de- obradas empresas,
com o objetivo de aumentar a geração de empregos);
• Menor Aprendiz – Informe a alíquota de FGTS para menor aprendiz;
• Contrib. Social - Informe a alíquota de FGTS referente à contribuição social
(essa contribuição social era cobrada das empresas não optantes pelo simples
até 2007).
6. Rescisão:
• Multa – Informe a alíquota de FGTS referente ao recolhimento da multa
rescisória na GRRF;
• Contrib. Social - Informe a alíquota de FGTS referente ao recolhimento da
contribuição social da rescisão na GRRF.
7. INSS:
• Recolh. Mínimo GPS – Informe o valor mínimo para recolhimento da GPS;

• Alíquota MEI – Informe a alíquota a ser aplicada no cálculo do INSS do
empregador quando este for microempreendedor individual.
8. Calcular Insalubridade sobre:
• Salário Mínimo – Marque esta opção caso deseje que o cálculo da
insalubridade seja feito sobre o valor do salário mínimo;
• Salário Contratual - Marque esta opção caso deseje que o cálculo da
insalubridade seja feito sobre o valor do salário contratual do empregado.
9. IRRF:
• Deduç. Dep. – Informe o valor da dedução por dependente para o cálculo do
IRRF;
• Desc. Mínimo – Informe o valor para desconto mínimo de IRRF nos
movimentos do empregado;
• Dedução - Informe o valor da dedução do cálculo do IRRF (esta dedução foi
concedida pela Receita Federal do Brasil – RFB - em anos anteriores).
10. Aviso Trabalhado: Indenizar o empregado, se rescisão nos “ ” dias
que antecedem a data-base – Informe a quantidade de dias para pagamento
de indenização quando houver aviso prévio trabalhado por dispensa próxima à
data-base;
11. Aviso Indenizado: Indenizar o empregado, se rescisão – Selecione a
regra de projeção dos dias para pagamento do aviso prévio indenizado;
12. Descontar INSS sobre Aviso Prévio Indenizado – Marque esta opção
caso deseje que o sistema calcule o INSS sobre os valores referentes ao aviso
prévio indenizado;
13. Descontar INSS sobre 13º Salário (Aviso Prévio) - Marque esta opção
caso deseje que o sistema calcule o INSS sobre o 13º salário (aviso prévio).

2.1.2 Tabela INSS
Na situação da legislação são incluídos também os valores das tabelas de
INSS.

1. Até – Informe o valor da faixa para a tabela;
2. Alíquota (%) – Informe a alíquota referente ao valor da faixa informada.
2.1.3 Tabela IRRF
Na situação da legislação, além da tabela INSS, também podem ser incluídos
os valores das tabelas de IRRF.

1. Acima de – Informe o valor da faixa para a tabela;

2. Alíquota (%) – Informe a alíquota referente ao valor da faixa da tabela
informada;
3. Dedução – Informe o valor de dedução referente à faixa da tabela
informada.
2.1.4 Tabela IRRF (Participação nos Lucros)
Na situação da legislação, além da tabela INSS, também podem ser incluídos
os valores das tabelas de IRRF referente a Participação nos Lucros.

1. Acima de – Informe o valor da faixa para a tabela;
2. Alíquota (%) – Informe a alíquota referente ao valor da faixa da tabela
informada;
3. Dedução – Informe o valor de dedução referente à faixa da tabela
informada.

2.1.5 Tabela Salário Família
Assim como as tabelas de INSS e IRRF, a tabela Salário Família também deve
ser incluída na situação da legislação.

1. Até – Informe o valor da faixa para a tabela;
2. Valor da Quota – Informe valor da cota salário família para a faixa
informada.
2.1.6 Atualizar Situação Legislação
Para atualizar a situação da legislação automaticamente, clique no menu
Movimentos, sub-menu Situações, opção Legislação. Na janela SITUAÇÕES
DA LEGISLAÇÃO, clique no botão

. Será exibida a tela abaixo

para obter a atualização automaticamente.

Você pode fazer esta atualização online ou pode baixar o arquivo com as
atualizações da legislação no Portal do Cliente.
Portal do Cliente: Site excluso para nossos clientes. Nele você pode
realizar downloads de atualizações dos softwares, auxiliares etc.

Para atualizar a situação da legislação online, basta clicar no botão
e o sistema fará o download do arquivo de atualização em
uma pasta temporária, preenchendo o campo “Arquivo Destino”.

Feito isso, basta clicar no botão
conclusão da atualização situação legislação.

e será exibida a mensagem de

Caso deseje cancelar a atualização da situação da legislação, basta clicar no
botão
LEGISLAÇÃO.

para que o sistema volte à tela das SITUAÇÕES

2.1.7 Juros da GPS
Na situação da legislação, além das tabelas de INSS, IRRF e Salário Família,
estão incluídos também os juros da GPS para uma eventual emissão da guia
de GPS em atraso.
Esta opção encontra-se no menu Movimentos, sub-menu Situações, opção
Legislação.
Na janela SITUAÇÕES DA LEGISLAÇÃO, clique no botão
exibida a janela JUROS DA GPS, onde temos as seguintes opções:

. Será

1. Mês/Ano – Informe o mês/ano do valor dos juros da GPS;
2. Alíquota (%) – Informe o valor da alíquota dos juros da GPS.

Atualizar Juros da GPS

Para atualizar os juros da GPS automaticamente na janela JUROS DA GPS,
clique no botão
automaticamente.

. Será exibida a tela para obter a atualização

Basta clicar no botão
. O sistema fará o download do arquivo
de atualização em uma pasta temporária, preenchendo o campo “Arquivo
GPSJuros.dat”.

Feito isso, basta clicar no botão
e será exibida a mensagem de
conclusão da atualização da situação legislação.

Obs.: A situação da empresa é demonstrada no processo de criação de
empresas.
2.1.8 Situação Cargos
Na situação dos cargos é possível incluir o histórico dos salários referentes ao
cargo. Esta situação pode ser utilizada como uma “tabela de salário” dos
cargos.

No

Menu Movimentos, sub-menu Situações, opção Cargos, temos as

seguintes opções:

1. Cargo – Selecione o cargoem que deseja incluir a situação.
2. Data – Informe a data para a situação do cargo.
Data: Esta data serve para identificar o início da vigência da situação para
o cargo. Deste modo, a data servirá de parâmetro para o valor do salário, ou
seja, o valor do salário do cargo estará em vigência conforme a data da
situação.
3. Salário Contratual –Ativa ou desativa a inclusão do valor de salário
contratual para o cargo.
• Por Valor –Marque esta opção para informar o valor a ser pago de salário
contratual do cargo;

• Por Índice – Marque esta opção caso deseje que o salário contratual do
cargo seja calculado conforme o cadastro de índices. Para isso, o índice
referente ao salário contratual do cargo deverá ser cadastrado (ver item 2.11 –
Índices).
Ao utilizar essa opção, o índice desejadodeve ser selecionado no botão
e
deve ser informada a quantidade de índices que o sistema considerará para o
salário contratual do cargo no campo “Qtd.”
4. Retroativo – Marque esta opção se o salário contratualinformado
forreferente a data anterior à da situação do cargo. Desta maneira, a opção
deve ser marcada e deve ser informada a data retroativa.
Retroativo: Esta opção deve ser utilizada na criação de uma situação
referente a um dissídio com data retroativa.
Por exemplo: Você está criando uma nova situação para o cargo em
01/12/2011 referente a um dissídio da categoria retroativo a 01/06/2011. Você
deve marcar a opção Retroativo e informar a data referente ao dissídio, ou
seja, 01/06/2011. Vale lembrar que esta opção não alterará os cálculos de
folha: ela servirá apenas para informações no relatório Ficha do Empregado.

2.2 Adiantamento de Folha de Pagamento
Esta opção permite gerar o adiantamento de folha de pagamento dos
empregados.
2.2.1 Criar Adiantamento de Folha de Pagamento

Para criar o adiantamento de folha de pagamento, cliquemenu Movimentos,
sub-menu Adiantamento de Folha de Pagamento, opção Criar. Serão
apresentadas as seguintes opções:

1. Pagamento – Selecione a forma de pagamento dos empregados (Mensal,
Quinzenal, Quatorzenal ou Semanal) que participarão dessa movimentação;
2. Mês/Ano – Informe a competência do adiantamento;
3. Seq –informe o número sequencial do adiantamento que está sendo criado
nessa competência. Caso seja o primeiro adiantamento, para a competência,
informe o sequencial 01;
4. Cálculo – Informe a data de pagamento do adiantamento;
5. Selecione as Lotações – Marque ou desmarque as lotações que deseja
que participem dessa movimentação.

para continuar o processo de criação. Após
Clique no botão
avançar, será exibida a seguinte tela:

6. Selecione os Empregados – Marque ou desmarque os empregados que
deseja que participem dessa movimentação;
Dica: Nessa tela são exibidos os empregados selecionados para a criação
do adiantamento, podendo o usuário desmarcar ou marcar o empregado
que deseje apenas clicando do lado esquerdo do código do mesmo. Os
empregados selecionados são exibidos com o símbolo
símbolo

.Se aparecer o

, significa que já existe um adiantamento pago a esse empregado

referente à competência que está sendo criada. Também é exibida a
quantidade de empregados selecionados para participar deste movimento.

Clique no botão
para continuar o processo de criação. Após
avançar, será exibida a seguinte tela:

Clique no botão

para finalizar o processo de criação do

adiantamento, no botão

para retornaràtela anterior ou no botão

para cancelar todo o processo.
Clicando em

,será exibida a mensagem abaixo:

A mensagem confirma que a criação do adiantamento foi realizada com
sucesso.
O processo de cálculo dos valores que serão pagos a cada empregado já pode
ser realizado, bastando clicarno botão
. Em seguida será exibida a
tela CALCULAR ADIANTAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO, conforme
a figura abaixo:

Após a realização de todo o processo de cálculo do adiantamento, o sistema
exibirá uma mensagem de conclusão, conforme a figura abaixo:

2.2.2 Empregados do Adiantamento de Folha de Pagamento

Para incluir ou excluir um empregado no adiantamento de folha de pagamento,
cliquemenu Movimentos, sub-menu Adiantamento de Folha de Pagamento,
opção Empregados. Será exibida a seguinte tela:

1. Mês/Ano – Informe a competência do adiantamento;
2. Seq – Informe ou selecione o sequencial do adiantamento; Clique no botão
para continuar o processo
Clicando
em
será
exibida a
telaEMPREGADOS DO ADIANTAMENTO DE FOLHA, conforme a
figura abaixo:

2.2.3 Incluir Empregados do Adiantamento de Folha de Pagamento

1. Empregado – Selecione ou informe o código do empregado que deseja
incluir no movimento;
2. Horas Trabalhadas – Informe a quantidade de horas trabalhadas do
empregado;
2.2.4 Excluir Empregados do Adiantamento de Folha de Pagamento
Para excluir um empregado do movimento de adiantamento de folha, selecione
o empregado que deseja excluir e clique no botão

. O sistema

exibirá a tela de confirmação da exclusão:

Para prosseguir com o procedimento de exclusão, clique no botão

.

2.2.5 Movimentar Adiantamento de Folha de Pagamento

Este menu permite movimentar a folha do adiantamento, incluindo ou excluindo
eventos. Esta movimentação pode ser Por Empregado, Por Evento ou Por
Estabelecimento/Lotação/Cargo.

2.2.5.1

Por Empregado

Para movimentar a folha de adiantamento, clique no menu Movimentos, submenu Adiantamento de Folha de Pagamento, sub-menu Movimentar, opção
Por Empregados.Será exibida a seguinte tela:

1. Mês/Ano – Informe a competência do adiantamento;
2. Seq – Informe ou selecione o sequencial do adiantamento;
3. Empregado –Selecione ou informe o código do empregado que deseja
incluir no movimento.
Clicando em
será exibida a tela ADIANTAMENTO DE FOLHA –
MOVIMENTAR POR EMPREGADO, conforme a figura abaixo:

No tela de movimentação do adiantamento de folha por empregado, temos a
seguinte opção;
1

2.2.5.1.1 Incluir Evento no Adiantamento de Folha do Empregado

1. Empregado – O sistema informará o empregado automaticamente, pois
este foi selecionado anteriormente (ver item 3.2.3.1 – Por Empregado);
2. Evento – Selecione ou informe o código do evento que deseja incluir no
movimento do empregado;
3. Cálculo Manual – Marque a opção caso queira informar a referência e o
valor do evento manualmente. Ao marcar essa opção, o campo Parâmetro será
desabilitado, habilitando os campos Referência e Valor;
4. Referência – Informe a referência do evento que será apresentado nos
relatórios. Os dados informados não serão utilizados para calcular o valor do
evento;
5. Valor – Informe manualmente o valor do evento;
6. Parâmetro – Informe o parâmetro do evento para que o sistema realize o
cálculo automaticamente.
Parâmetro: Podemos definir que o parâmetro de um evento seria um
“valor” informando para que o sistema calcule este evento. Por exemplo:
Em um evento de hora-extra, o parâmetro será a quantidade de horas.

2

Caso deseje cancelar as alterações realizadas, basta clicar no botão e
confirmar no botão

, conforme a imagem abaixo:

Depois de efetuar as alterações desejadas, clique no botão
para salvar as alterações.
2.2.5.1.2 Excluir Evento no Adiantamento de Folha do Empregado
Para editarum evento do movimento de adiantamento de folha, clique no menu
Movimentos, sub-menu Adiantamento de Folha de Pagamento, opção
Empregados. Na tela ADIANTAMENTO DE FOLHA – MOVIMENTAR POR
EMPREGADO, clique no botão

. Será exibida a mensagem de
confirmação de exclusão do evento, conforme a imagem abaixo:

3

2.2.5.1.3 Calcular o Adiantamento de Folha do Empregado
Para calcularo adiantamento de folha do empregado, clique no menu
Movimentos, sub-menu Adiantamento de Folha de Pagamento, opção
Empregados. Na tela ADIANTAMENTO DE FOLHA – MOVIMENTAR POR
EMPREGADO, clique no botão
. Seráapresentado o resultado,
mostrando o valor de cada evento, o total de proventos e descontos, o líquido a
receber e as bases de cálculo dos encargos, conforme a figura abaixo:

2.2.5.2 Por Evento
2.2.5.2.1 Incluir Evento no Adiantamento de Folha do Empregado
Para movimentar a folha de adiantamento por evento, clique no menu
Movimentos, sub-menu Adiantamento de Folha de Pagamento, sub- menu
Movimentar, opção Por Evento. Será exibida a seguinte tela:

4

1. Mês/Ano – Informe a competência do adiantamento;
2. Seq – Informe ou selecione o sequencial do adiantamento;
3. Evento – Selecione ou informe o código do evento.
Clique no botão

para continuar o processo ou no botão

para cancelar.
Clicando em
,será exibida a telaADIANTAMENTO DE FOLHA –
MOVIMENTAR POR EVENTO, conforme a figura abaixo:

1. Evento – O sistema informará o evento automaticamente, pois este foi
selecionado anteriormente (ver item 3.2.3.2 – Por Evento);
2. Empregado – Selecione ou informe o código do empregado que deseja
movimentar;
3. Cálculo Manual – Marque a opção caso queira informar a referência e o
valor do evento manualmente. Ao marcar essa opção, o campo Parâmetro será
desabilitado, habilitando os campos Referência e Valor;
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4. Referência – Informe a referência do evento que será apresentado nos
relatórios. Os dados informados não serão utilizados para calcular o valor do
evento;
5. Valor – Informe manualmente o valor do evento;
6. Parâmetro – Informe o parâmetro do evento para que o sistema realize o
cálculo automaticamente.
Parâmetro: Podemos definir que o parâmetro de um evento seria um
“valor” informando para que o sistema calcule este evento. Por exemplo:
Em um evento de hora-extra, o parâmetro será a quantidade de horas.

Para concluir a inclusão, clique no botão

.

2.2.5.2.2 Editar Empregado no Adiantamento de Folha Por Evento
Para editarum empregado da movimentação por evento, clique no menu
Movimentos, sub-menu Adiantamento de Folha de Pagamento, opção
Empregados. Na tela ADIANTAMENTO DE FOLHA – MOVIMENTAR POR
EMPREGADO, clique

no botão

. Agora basta efetuar as

alterações desejadas.
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2.2.5.2.3 Excluir Empregado no Adiantamento de Folha Por Evento
Para excluir um empregado da movimentação por evento, clique no menu
Movimentos, sub-menu Adiantamento de Folha de Pagamento, opção
Empregados. Na tela ADIANTAMENTO DE FOLHA – MOVIMENTAR POR
. Será exibida a mensagem de
EMPREGADO, clique no botão
confirmação de exclusão do evento, conforme a imagem abaixo:

Caso deseje cancelar o procedimento, basta clicar no botão
prosseguir com o procedimento de exclusão, clique no botão
2.2.5.3

. Para
.

Por Estabelecimento / Lotação / Cargo

Para incluir um mesmo evento na movimentação do adiantamento de vários
empregados, na qual o valor ou o parâmetro do evento é igual para todos os
empregados, clique no menu Movimentos, sub-menu Adiantamento de Folha
de
Pagamento,
sub-menu
Movimentar,
opção
Estabelecimento/Lotação/Cargo. Será exibida a seguinte tela:

Por
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1. Mês/Ano – Informe a competência do adiantamento;
2. Seq – Informe ou selecione o sequencial do adiantamento;
3. Operação – Selecione uma das operações: incluir ou excluir;
4. Estabelecimento – Informe ou selecione o estabelecimento que deseja
movimentar;
5. Lotação – Informe ou selecione a lotação que deseja movimentar;
6. Cargo – Informe ou selecione o cargo que deseja movimentar;
Estabelecimento, Lotação e Cargo: Esses campos são filtros. Utilize-os
somente se quiser realizar a operação para um grupo de empregados do
mesmo estabelecimento, da mesma lotação ou do mesmo cargo. Os campos
podem ficar em branco. Caso não queira realizar algum filtro, a operação será
realizada para todos os empregados.
7. Evento – Informe ou selecione o evento que deseja movimentar;
8. Não fazer caso o empregado esteja afastado da empresa (Férias,
Licença, etc) – Marque esta opção caso não queira incluir o evento para
empregados afastados por motivo de licença ou que estejam de férias;
9. Cálculo Manual – Marque esta opção caso queira informar a referência e o
valor manualmente. Ao marcar essa opção, o campo Parâmetro será
desabilitado, habilitando os campos Referência e Valor;
8

10. Referência – Informe a referência do evento que será apresentado nos
relatórios. Os dados informados não serão utilizados para calcular o valor do
evento;
11. Parâmetro – Informe o parâmetro do evento para que o sistema realize o
cálculo automaticamente.
Parâmetro: Podemos definir que o parâmetro de um evento seria um
“valor” informando para que o sistema calcule este evento. Por exemplo:
Em um evento de hora-extra, o parâmetro será a quantidade de horas.

Clicando em
será exibida a mensagem de confirmação da
movimentação, conforme a imagem abaixo:

Basta clicar no botão

para retornar à tela de movimentação por

estabelecimento/lotação/cargo.
Após realizar as movimentações desejadas, o adiantamento de folhadeve ser
calculado para que o sistema processe as alterações realizadas.
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2.2.6 Calcular Adiantamento de Folha de Pagamento

Esta opção é utilizada para calcular o movimento do adiantamento de folha.
Para calcular o movimento de adiantamento de folha, clique no menu
Movimentos, sub-menu Adiantamento de Folha de Pagamento, opção
Calcular. Será exibida a seguinte tela:

1. Mês/Ano – Informe a competência do adiantamento;
2. Seq – Informe ou selecione o sequencial do adiantamento;
3. Estabelecimento – Informe ou selecione o estabelecimento que deseja
movimentar;
4. Lotação – Informe ou selecione a lotação que deseja movimentar;
5. Cargo – Informe ou selecione o cargo que deseja movimentar;
10

Estabelecimento, Lotação e Cargo: Esses campos são filtros. Utilize-os
somente se quiser realizar a operação para um grupo de empregados do
mesmo estabelecimento, da mesma lotação ou do mesmo cargo. Os campos
podem ficar em branco. Caso não queira realizar algum filtro, a operação será
realizada para todos os empregados.
6. Recalcular os Empregados já Calculados – Marque esta opção caso
queira recalcular os empregados que já foram calculados no movimento. Para
iniciar os cálculos, clique no botão

.

Quando concluído o processo de cálculo, será exibida a mensagem de
conclusão, conforme a imagem abaixo:

2.2.7 Consultar Adiantamento de Folha de Pagamento
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Esta opção é utilizada para consultar o pagamento do empregado. Permite
também recalcular o movimento do mesmo.
Para consultar o movimento de adiantamento de folha, clique no menu
Movimentos, sub-menu Adiantamento de Folha de Pagamento, opção
Consultar. Será exibida a seguinte tela:

1. Mês/Ano – Informe a competência do adiantamento;
2. Seq – Informe ou selecione o sequencial do adiantamento;
3. Empregado – Informe ou selecione o empregado que deseja consultar;
4. Recalcular o Empregado – Marque esta opção caso já tenha realizado o
cálculo do pagamento do empregado selecionado e queira recalculá-lo. Não
marcando a opção, o sistema só mostraráo pagamento conforme o último
cálculo realizado. Caso não tenha realizado o cálculo ainda, mesmo não
marcando a opção, o pagamento será calculado para apresentar os valores;
. Será
Para consultar o movimento do empregado, clique no botão
exibida a tela com o movimento do empregado mostrando o valor de cada
evento, o total de proventos e descontos, o líquido a receber e as bases de
cálculo dos encargos, conforme a figura abaixo:
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: Para movimentar o adiantamento basta clicar em “Editar”. Feito
isto o sistema irá habilitar as opções de novo e excluir para movimentar
eventos;
: Atalho para a emissão do recibo de pagamento do adiantamento;
: Atalho para a emissão do contra-cheque do adiantamento.
2.2.8 Encerrar o Adiantamento de Folha de Pagamento

Esta opção é utilizada para encerrar o movimento de adiantamento de folha.
Este encerramento é uma forma de assegurar as informações do movimento,
13

impossibilitando que o usuário, por engano, venha a modificá-las.
Após o encerramento do movimento, este só poderá ser alterado se reaberto
(ver item 3.2.8 – Reabrir o Adiantamento de Folha de Pagamento).
Para encerrar o movimento de adiantamento de folha, clique no menu
Movimentos, sub-menu Adiantamento de Folha de Pagamento, opção
Encerrar. Será exibida a seguinte tela:

1. Mês/Ano – Informe a competência do adiantamento;
2. Seq – Informe ou selecione o sequencial do adiantamento;
Encerrar Movimento:Não é possível encerrar o pagamento caso existam
empregados não calculados. Caso isso ocorra, o sistema apresentará
uma mensagem de alerta, sendo necessário calcular o adiantamento de todos
os empregados para só depois encerrar o pagamento.

Clicando no botão
conforme a imagem abaixo:

, o sistema exibirá a mensagem de confirmação,
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2.2.9 Excluir Adiantamento de Folha de Pagamento

Este menu permite excluir o movimento de adiantamento de folha. Esse
procedimento não poderá ser desfeito, portanto, antes de executá-lo, é
recomendada uma maior atenção.
Para excluir o movimento de adiantamento de folha, clique no menu
Movimentos, sub-menu Adiantamento de Folha de Pagamento, opção
Excluir. Será exibida a seguinte tela:

1. Mês/Ano – Informe a competência do adiantamento;
2. Seq – Informe ou selecione o sequencial do adiantamento;
Para excluir o movimento, clique no botão
. Será exibida uma
mensagem de confirmação da exclusão, conforme a imagem abaixo:

Para concluir a exclusão, clique no botão

.
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Excluir Movimento: Não é possível excluir um pagamento encerrado. Caso
isso ocorra, o sistema apresentará uma mensagem de alerta e será
necessário reabrir o adiantamento para só depois excluir o pagamento.

2.2.10 Reabrir o Adiantamento de Folha de Pagamento

Este procedimento reabrirá o movimento de adiantamento de folha e, com isso,
o movimento poderá ser modificado conforme as necessidades do usuário.
Para reabrir o movimento de adiantamento de folha, clique no menu
Movimentos, sub-menu Adiantamento de Folha de Pagamento, opção
Reabrir. Será exibida a seguinte tela:

1. Mês/Ano – Informe a competência do adiantamento;
2. Seq – Informe ou selecione o sequencial do adiantamento;
Para reabrir o movimento, clique no botão
poderá ser modificado.

. Pronto, o movimento já
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2.2.11 Monitorar Cálculo do Adiantamento de Folha de Pagamento

Monitorar cálculo é uma forma de acompanhamento dos empregados que
foram calculados no movimento de adiantamento de folha.
Para monitorar o cálculo do movimento de adiantamento de folha, clique no
menu Movimentos, sub-menu Adiantamento de Folha de Pagamento, opção
Monitorar Cálculo. Será exibida a seguinte tela:

1. Mês/Ano – Informe a competência do adiantamento;
2. Seq – Informe ou selecione o sequencial do adiantamento;
Para monitorar o cálculo do movimento, clique no botão
. Nesta
tela é possível acompanhar o processo de cálculo do adiantamento, verificando
através da coluna Status o andamento de cada empregado. Além disso, os
campos A Calcular, Calculando e Calculados mostram a quantidade de
empregados em cada status.
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3. Atualizar – Atualiza o status de cada empregado e a quantidade de
empregados apresentada nos campos A Calcular, Calculando e Calculados.
4. Liberar – Ao selecionar um empregado e clicar neste botão, o status do
empregado mudará de calculando ou calculado para a calcular, cancelando o
cálculo do pagamento do empregado e sendo necessário realizar o cálculo
posteriormente.
5. Mostrar outras operações – Marque esta opção para que sejam
apresentadas outras colunas com informações sobre o processamento de
movimentação do pagamento de cada empregado.
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2.3 Folha de Pagamento
Opção que gera a folha de pagamento dos empregados.

Para criar a folha de pagamento, cliquemenu Movimentos, sub-menu Folha
de Pagamento, opção Criar. Serão exibidas as seguintes opções:

1. Pagamento –Selecione a forma de pagamento dos empregados (Mensal,
Quinzenal, Quatorzenal ou Semanal) que participarão dessa movimentação;
19

2. Mês/Ano – Informe a competência da folha;
3. Seq – Informe o número sequencial da folha que está sendo criada nessa
competência. Caso seja a primeira folha para a competência, informe o
sequencial 01;
4. Cálculo – Informe a data de pagamento da folha;
5. Selecione as Lotações – Marque ou desmarque as lotações que deseja
que participem dessa movimentação;
Clique no botão
para continuar o processo de criação Após
avançar, será exibida a seguinte tela:

6. Selecione os Empregados – Marque ou desmarque os empregados que
deseja que participem dessa movimentação;
Dica:Nessa tela são exibidos os empregados selecionados para a criação
da folha de pagamento, podendo o usuário desmarcar ou marcar o empregado
que deseja apenas clicando do lado esquerdo do código do mesmo. Os
empregados selecionados são exibidos com o símbolo

.Se aparecer o

símbolo
, significa que já existe uma folha paga a esse empregado referente
à mesma competência que está sendo criada. Também é exibida a quantidade
de empregados selecionados para participar deste movimento.
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Clique no botão

para continuar o processo de criação.

Clique no botão
para finalizar o processo de criação da folha. Em
seguidaserá exibida a mensagem abaixo:

A mensagem confirma que a criação da folha de pagamento foi realizada com
sucesso. Caso queira, o processo de cálculo dos valores que serão pagos a
cada empregado já pode ser realizado, clicando do botão
, em
seguida, será exibida a tela CALCULAR FOLHA DE PAGAMENTO, conforme a
figura abaixo:
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Após a realização de todo o processo de cálculo, o sistema exibirá uma
mensagem de conclusão, conforme a figura abaixo:

2.3.1. Empregados da Folha de Pagamento

Para incluir ou excluir empregados na folha de pagamento, cliquemenu
Movimentos,sub-menu Folha de Pagamento, opção Empregados. Será
exibida a seguinte tela:

1. Mês/Ano – Informe a competência do movimento;
2. Seq – Informe ou selecione o sequencial do movimento;
Clicando em
,será exibida a telaEMPREGADOS DA FOLHA
PAGAMENTO, conforme a figura abaixo:
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1. Empregado – Selecione ou informe o código do empregado que
deseja incluir no movimento;
2. Horas Trabalhadas – Informe a quantidade de horas trabalhadas do
empregado;
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2.3.2 Movimentar a Folha de Pagamento

Este menu permite movimentar a folha de pagamento, incluindo ou excluindo
evento. Esta movimentação pode ser Por Empregado, Por Evento ou Por
Estabelecimento/Lotação/Cargo.
2.3.2.1

Por Empregado

Para movimentar a folha de pagamento por empregado, clique no menu
Movimentos, sub-menu Folha de Pagamento, sub-menuMovimentar,opção
Por Empregados. Será exibida a seguinte tela:

1. Mês/Ano –Informe a competência do movimento;
2. Seq – Informe ou selecione o sequencial do movimento;
3. Empregado –Selecione ou informe o código do empregado que deseja
movimentar;
será exibida a telaFOLHA DE PAGAMENTO –
Clicando em
MOVIMENTAR POR EMPREGADO, conforme a figura abaixo:
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2.3.2.1.1 Incluir Evento na Folha de Pagamento do Empregado

Para incluir um evento do movimento da folha de pagamento, clique no menu
Movimentos, sub-menu Folha de Pagamento, sub-menu Movimentar,opção
Por Empregados. Na tela FOLHA DE PAGAMENTO – MOVIMENTAR POR
EMPREGADO, clique no botão

:

1. Empregado – O sistema informará o empregado automaticamente, pois
este foi selecionado anteriormente (ver item 3.3.3.1 – Por Empregado);
2. Evento – Selecione ou informe o código do evento que deseja incluir no
movimento do empregado;
3. Cálculo Manual – Marque a opção caso queira informar a referência e o
valor do evento manualmente. Ao marcar essa opção, o campo
Parâmetro será desabilitado, habilitando os campos Referência e Valor;
4. Referência – Informe a referência do evento que será apresentado nos
relatórios. Os dados informados não serão utilizados para calcular o
valor do evento;
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5. Valor – Informe manualmente o valor do evento;
6. Parâmetro – Informe o parâmetro do evento para que o sistema realize
o cálculo automaticamente;
Parâmetro: Podemos definir que o parâmetro de um evento seria um
“valor” informando para que o sistema calcule este evento. Por exemplo:
Em um evento de hora-extra, o parâmetro será a quantidade de horas.

Para concluir a inclusão de um evento, clique no botão

.

2.3.2.1.2 Excluir Evento na Folha de Pagamento do Empregado
Para excluirum evento do movimento da folha de pagamento, clique no menu
Movimentos, sub-menu Folha de Pagamento, sub-menu Movimentar,opção
Por Empregados. Na tela FOLHA DE PAGAMENTO – MOVIMENTAR POR
EMPREGADO, Selecione o evento que deseja excluir e clique no botão
. Será exibida a mensagem de confirmação de exclusão do
evento, conforme a imagem abaixo:

Para prosseguir com o procedimento de exclusão, clique no botão

.

2.3.2.1.3 Calcular Folha de Pagamento do Empregado
Para calculara folha de pagamento do empregado que está sendo
movimentado, clique no menu Movimentos, sub-menu Folha de Pagamento,
sub-menu Movimentar,opção Por Empregados. Na tela FOLHA DE
PAGAMENTO – MOVIMENTAR POR EMPREGADO, clique no botão
. Seráapresentado o resultado mostrando o valor de cada evento, o
total de proventos e descontos, o líquido a receber e as bases de cálculo dos
encargos, conforme a figura abaixo:
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2.3.2.2

Por Evento

Para movimentar a folha de pagamento por evento, clique no menu
Movimentos, sub-menu Folha de Pagamento, sub-menuMovimentar,opção
Por Evento. Será exibida a seguinte tela:

1. Mês/Ano –Informe a competência do movimento;
2. Seq – Informe ou selecione o sequencial do movimento;
3. Evento –Selecione ou informe o código do evento.
para continuar o processo ou no botão. O sistema
Clique no botão
em seguida irtá exibir a tela FOLHA DE PAGAMENTO – MOVIMENTAR POR
EVENTO, conforme a figura abaixo:
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1. Evento – O sistema informará o evento automaticamente, pois este foi
selecionado anteriormente (ver item 3.3.3.2 – Por Evento);
2. Empregado – Selecione ou informe o código do empregado que deseja
movimentar;
3. Cálculo Manual – Marque a opção caso queira informar a referência e o
valor do evento manualmente. Ao marcar essa opção,, o campo
Parâmetro será desabilitado, habilitando os campos Referência e Valor;
4. Referência – Informe a referência do evento que será apresentado nos
relatórios. Os dados informados não serão utilizados para calcular o
valor do evento;
5. Valor – Informe manualmente o valor do evento;
6. Parâmetro – Informe o parâmetro do evento para que o sistema realize
o cálculo automaticamente;
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Parâmetro: Podemos definir que o parâmetro de um evento seria um
“valor” informando para que o sistema calcule este evento. Por exemplo:
Em um evento de hora-extra, o parâmetro será a quantidade de horas.

Para concluir a inclusão, clique no botão

2.3.2.3

Por Estabelecimento / Lotação / Cargo

Para incluir um mesmo evento na movimentação da folha de pagamento de
vários empregados com o valor ou o parâmetro do evento igual para todos,
clique no menu Movimentos, sub-menu Folha de Pagamento, sub-menu
Movimentar, opção Por Estabelecimento/Lotação/Cargo. Será exibida a
seguinte tela:

1. Mês/Ano –Informe a competência do movimento;
2. Seq – Informe ou selecione o sequencial do movimento;
3. Operação –Selecione uma das operações: incluir ou excluir;
4. Estabelecimento –Informe ou selecione o estabelecimento que deseja
movimentar;
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5. Lotação –Informe ou selecione a lotação que deseja movimentar;
6. Cargo –Informe ou selecione o cargo que deseja movimentar;
Estabelecimento, Lotação e Cargo: Esses campos são filtros. Utilize-os
somente se quiser realizar a operação para um grupo de empregados do
mesmo estabelecimento, da mesma lotação ou do mesmo cargo. Os
campos podem ficar em branco. Caso não queira realizar algum filtro, a
operação será realizada para todos os empregados.
7. Evento –Informe ou selecione o evento que deseja movimentar;
8. Não fazer caso o empregado esteja afastado da empresa (Férias,
Licença, etc) –Marque esta opção caso não queira incluir o evento para
os empregados afastados por motivo de licença ou que estejam de
férias;
9. Cálculo Manual –Marque esta opção, caso queira informar a referência e
o valor manualmente. Ao marcar essa opção, o campo Parâmetro será
desabilitado, habilitando os campos Referência e Valor;
10. Referência –Informe a referência do evento que será apresentado nos
relatórios. Os dados informados não serão utilizados para calcular o
valor do evento;
11. Parâmetro –Informe o parâmetro do evento para que o sistema realize o
cálculo automaticamente;
Parâmetro: Podemos definir que o parâmetro de um evento seria um
“valor” informando para que o sistema calcule este evento. Por exemplo:
Em um evento de hora-extra, o parâmetro será a quantidade de horas.
Clicando em
será exibida a mensagem de confirmação da
movimentação, conforme a imagem abaixo:
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Basta clicar no botão

para retornar à tela de movimentação por

estabelecimento/lotação/cargo.
Após realizar as movimentações desejadas, o adiantamento de folhadeve ser
calculado para que o sistema processe as alterações realizadas.
2.3.3 Calcular Folha de Pagamento

Esta opção é utilizada para calcular o movimento da folha de pagamento.
Para calcular o movimento da folha, clique no menu Movimentos, sub-menu
Folha de Pagamento,opçãoCalcular. Será exibida a seguinte tela:
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1. Mês/Ano –Informe a competência do movimento;
2. Seq – Informe ou selecione o sequencial do movimento;
3. Estabelecimento –Informe ou selecione o estabelecimento que deseja
movimentar;
4. Lotação –Informe ou selecione a lotação que deseja movimentar;
5. Cargo –Informe ou selecione o cargo que deseja movimentar;
Estabelecimento, Lotação e Cargo: Esses campos são filtros. Utilize-os
somente se quiser realizar a operação para um grupo de empregados do
mesmo estabelecimento, da mesma lotação ou do mesmo cargo. Os
campos podem ficar em branco. Caso não queira realizar algum filtro, a
operação será realizada para todos os empregados.
6. Recalcular os Empregados já Calculados –Marque esta opção caso
queira recalcular os empregados que já foram calculados no movimento;
Para iniciar os cálculos, clique no botão

.
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Concluído o processo de cálculo, será exibida a mensagem de conclusão,
conforme a imagem abaixo:

2.3.4 Consultar Folha de Pagamento

Esta opção é utilizada para consultar o pagamento do empregado. Permite
também recalcular o movimento do mesmo.
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Para consultar o movimento da folha de pagamento, clique no menu
Movimentos, sub-menu Folha de Pagamento,opçãoConsultar. Será exibida
a seguinte tela:

1. Mês/Ano – Informe a competência do movimento;
2. Seq – Informe ou selecione o sequencial do movimento;
3. Empregado –Informe ou selecione o empregado que deseja consultar;
4. Recalcular o Empregado –Marque esta opção caso já tenha realizado o
cálculo do pagamento do empregado selecionado e queira recalculá-lo.
Não marcando a opção, o sistema mostraráo pagamento conforme o
último cálculo realizado e, caso ainda não tenha realizado o cálculo,
mesmo não marcando, calculará o pagamento para apresentar os
valores;
Para consultar o movimento do empregado, clique no botão
.
Seráexibida a tela com o movimento do empregado, mostrando o valor de cada
evento, o total de proventos e descontos, o líquido a receber e as bases de
cálculo dos encargos, conforme a figura abaixo:
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: Para movimentar o adiantamento basta clicar em “Editar”. Feito
isto o sistema irá habilitar as opções de novo e excluir para movimentar
eventos;

Para alterar o valor do evento, basta clicar duas vezes sobre o parâmetro, ou o
valor que será alterado, e realizar a alteração.
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: Atalho para a emissão do recibo de pagamento do adiantamento;
: Atalho para a emissão do contra-cheque do adiantamento.

2.3.5 Encerrar Folha de Pagamento

Esta opção é utilizada para encerrar o movimento da folha de pagamento. Este
encerramento é uma forma de assegurar as informações do movimento,
impossibilitando que o usuário, por engano, venha a modificá-las.
Após o encerramento do movimento, este só poderá ser alterado se reaberto
(ver item 3.3.8 – Reabrir Folha de Pagamento).
Para encerrar o movimento da folha de pagamento, clique no menu
Movimentos, sub-menu Folha de Pagamento,opçãoEncerrar. Será exibida a
seguinte tela:

1. Mês/Ano –Informe a competência do adiantamento;
2. Seq – Informe ou selecione o sequencial do adiantamento;
Encerrar Movimento: Não é possível encerrar o pagamento caso existam
empregados não calculados. Caso isso, ocorra o sistema apresentará
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uma mensagem de alerta, sendo necessário calcular o adiantamento de
todos os empregados para só depois encerrar o pagamento.

Para encerrar o movimento, clique no botão

Para confirmar o encerramento, clique no botão
movimento está encerrado.

.

. Pronto, o

2.3.6 Excluir Folha de Pagamento

Este menu permite excluir o movimento da folha de pagamento. Esse
procedimento não poderá ser desfeito, portanto, antes de executá-lo, é
recomendada uma maior atenção.
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Para excluir o movimento da folha de pagamento, clique no menu
Movimentos, sub-menu Folha de Pagamento,opçãoExcluir. Será exibida a
seguinte tela:

1. Mês/Ano –Informe a competência do movimento;
2. Seq – Informe ou selecione o sequencial do movimento;
Para excluir o movimento, clique no botão
. Será exibida uma
mensagem de confirmação da exclusão, conforme a imagem abaixo:

Para concluir a exclusão, clique no botão

.

Excluir Movimento:Não é possível excluir um pagamento encerrado. Caso
isso ocorra, o sistema apresentará uma mensagem de alerta, sendo
necessário reabrir o adiantamento (ver item 3.3.8 – Reabrir Folha de
Pagamento) para então excluir o pagamento.
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2.3.7 Reabrir Folha de Pagamento

Este procedimento reabrirá o movimento da folha de pagamento e poderá ser
modificado conforme as necessidades do usuário.
Para reabrir o movimento da folha de pagamento, clique no menu
Movimentos, sub-menu Folha de Pagamento,opçãoReabrir. Será exibida a
seguinte tela:

1. Mês/Ano –Informe a competência do movimento;
2. Seq – Informe ou selecione o sequencial do movimento;
Para reabrir o movimento, clique no botão
mensagem de confirmação, conforme a imagem abaixo:

Para concluir a exclusão, clique no botão

. Será exibida uma

.
39

2.3.8 Monitorar Cálculo da Folha de Pagamento
Monitorar cálculo é uma forma de acompanhar se os empregados foram ou não
calculados no movimento.
Para monitorar o cálculo do movimento da folha de pagamento, clique no menu
Movimentos, sub-menu Folha de Pagamento,opçãoMonitorar Cálculo. Será
exibida a seguinte tela:

1. Mês/Ano –Informe a competência do movimento;
2. Seq – Informe ou selecione o sequêncial do movimento;
Para monitorar o cálculo do movimento, clique no botão
. Nesta tela
é possível acompanhar o processo de cálculo do adiantamento, verificando
através da coluna Status o andamento de cada empregado. Além disso, os
campos A Calcular, Calculando e Calculados mostram a quantidade de
empregados em cada status.
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1. Atualizar – Atualiza o status de cada empregado e a quantidade de
empregados apresentados nos campos A Calcular, Calculando e
Calculados.
2. Liberar – Ao selecionar um empregado e clicar neste botão, o status do
empregado mudará de calculando ou calculado para a calcular,
cancelando o cálculo do pagamento do empregado e sendo necessário
realizar o cálculo posteriormente.
3. Mostrar outras operações – Marque esta opção para que sejam
apresentadas outras colunas com informações de processamento de
movimentação do pagamento de cada empregado.

2.4 Férias
2.4.1 Criação de Férias
Este menu efetua as movimentações referentes às férias.
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Para criar férias, cliquemenu Movimentos,sub-menu Férias, opção Criar.
Serão exibidas as seguintes opções:

1. Empregado –Selecione ou informe o código do empregado;
2. Início do Gozo – Informe a data de início do gozo das férias;
3. Cálculo – Informe a data de pagamento das férias. O sistema irá sugerir
como data de cálculo dois dias antes do início do gozo, mas deixa livre
para que o usuário altere esta data;
Clique no botão

para continuar o processo de criação.

Após avançar, será exibida a seguinte tela:
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4. Períodos Aquisitivos em Aberto – Serão apresentados os períodos
aquisitivos em aberto do empregado, com o primeiro período já
selecionado;
5. Faltas –Será apresentada a quantidade de faltas do empregado dentro
do período aquisitivo selecionado. Pode ser alterado manualmente;
6. Quantidade de Dias – Será apresentada a quantidade de dias de direito
a férias, a quantidade de dias já gozada e a quantidade de dias que será
gozada pelo empregado, incluindo o abono pecuniário. Pode ser
alterado manualmente;

Clique no botão
para continuar o processo de criação, Avançando
novamente, será exibida a seguinte tela:
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7. Período de Gozo – Apresentao período de gozo das férias;
8. Abono Pecuniário – Informe a quantidade de dias que serão pagos
como abono pecuniário nas férias;
9. Remuneração Variável – Marque esta opção para calcular as médias
das remunerações variáveis, como comissões, horas-extras,
gratificações etc;
10. Usar definição do Período para Média do Cadastro de Sindicato –
Marque esta opção para usar o período para cálculo das médias
definidas no cadastro de sindicato;
11. Calcular a média dos meses de – Informe o período para cálculo das
médias das remunerações variáveis;
12. Considerar os maiores meses – Informe a quantidade de meses a
serem considerados no cálculo das médias;

Clique no botão
para continuar o processo de criação das férias,
Após avançar, será exibida a seguinte tela:
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O sistema informará que já tem todas as informações necessárias para a
criação das férias. Clicando em
, o sistema exibirá uma mensagem
informando que as férias foram criadas com sucesso e perguntará se deseja
calculá-las

Clicando do botão
, será calculado o movimento das férias e, em
seguida, o sistema exibirá o demonstrativo de férias conforme a imagem
abaixo:
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: Para movimentar o adiantamento basta clicar em “Editar”. Feito
isto o sistema irá habilitar as opções de novo e excluir para movimentar
eventos;

Para alterar o valor do evento, basta clicar duas vezes sobre o parâmetro, ou o
valor que será alterado, e realizar a alteração.
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2.4.2 Médias das Remuneração Variável
2.4.2.1 Remuneração Variável das Férias

Para incluir ou excluir eventos da remuneração variável de férias, cliquemenu
Movimentos,sub-menu

Férias,sub-menu

Médias

das

Remunerações

Variáveis, opção Férias. Será exibida a seguinte tela:

1. Empregado –Selecione ou informe o código do empregado;
2. Período de Gozo – Selecione o período de gozo do empregado;
Clicando em
,será exibida a tela FÉRIAS – MÉDIAS DAS
REMUNERAÇÕES VARIÁVEIS, conforme a figura abaixo:
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1. Evento – Selecione ou informe o código do evento;
2. Parâmetro – Informe a média do evento selecionado para que o
sistema acrescente o valor da média ao cálculo das férias;
2.4.2.1

Remuneração Variável do adiantamento de 13° salário

Médias das Remunerações Variáveis – 13º Salário:Caso esteja pagando
adiantamento de 13º Salário nas férias, as médias das remunerações
variáveis poderão ser movimentadas clicando no menu Movimentos, submenu Férias, sub-menu Médias das Remunerações Variáveis,opção
Adiantamento de 13 Salário. (Para efetuar as movimentações, basta
seguir os itens 3.4.2.1 à 3.4.2.4 – Médias das Remunerações Variáveis).
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2.4.3 Movimentar as Férias

Este menu permite movimentar asférias, incluindo ou excluindo evento.
Para movimentar as férias, clique no menu Movimentos, sub-menu Férias,
opção Movimentar. Será exibida a seguinte tela:

1. Empregado – Selecione ou informe o código do empregado que deseja
movimentar;
2. Período Aquisitivo – Selecione o período aquisitivo que deseja
movimentar;
Clicando em
,será exibida a telaFÉRIAS – MOVIMENTAÇÃO,
conforme a figura abaixo:
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1. Empregado – O sistema informará o empregado automaticamente, pois
este foi selecionado anteriormente (ver item 3.4.3 – Movimentar Férias);
2. Evento – Selecione ou informe o código do evento que deseja incluir no
movimento do empregado;
3. Cálculo Manual – Marque a opção caso queira informar a referência e o
valor do evento manualmente. Ao marcar essa opção, o campo
Parâmetro será desabilitado, habilitando os campos Referência e Valor;
4. Referência – Informe a referência do evento que será apresentado nos
relatórios. Os dados informados não serão utilizados para calcular o
valor do evento;
5. Valor – Informe manualmente o valor do evento;
6. Parâmetro – Informe o parâmetro do evento para que o sistema realize
o cálculo automaticamente;
Parâmetro: Podemos definir que o parâmetro de um evento seria um
“valor” informando para que o sistema calcule este evento. Por exemplo:
Em um evento de hora-extra, o parâmetro será a quantidade de horas.

2.4.3.1 Calcular Evento na Movimentação das Férias

Para calcularas férias que estão sendo movimentadas, clique no menu
Movimentos, sub-menu Férias, opção Movimentar. Na tela FÉRIAS –
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MOVIMENTAÇÃO, clique no botão
. Após a conclusão do cálculo,
será apresentado o resultado, mostrando a composição da remuneração de
férias, o valor de cada evento, o total de proventos e descontos, o líquido a
receber e valor dos encargos, conforme a figura abaixo:

2.4.4 Calcular as Férias

Esta opção é utilizada para calcular o movimento das férias. Para calcular as
férias, clique no menu Movimentos, sub-menu Férias,opçãoCalcular. Será
exibida a seguinte tela:
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1. Empregado –Selecione ou informe o código do empregado que deseja
calcular;
2. Período Aquisitivo –Selecione o período aquisitivo que deseja calcular;
Clicando no botão
imagem abaixo:

, o sistema calculará as férias, conforme a

Concluído o processo de cálculo, será exibida a mensagem de conclusão,
conforme a imagem abaixo:
2.4.5 Consultar as Férias
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Esta opção é utilizada para consultar as férias do empregado. Permite também
recalcular o movimento das mesmas.
Para consultar o movimento das férias, clique no menu Movimentos, submenu Férias,opçãoConsultar. Será exibida a seguinte tela:

1. Empregado –Informe ou selecione o empregado que deseja consultar;
2. Período Aquisitivo –Selecione o período aquisitivo que deseja
consultar;
3. Recalcular o Empregado –Marque esta opção caso já tenha realizado o
cálculo das férias do empregado selecionado e queira recalculá-lo. Ao
marcar essa opção, o sistema, mostraráo pagamento conforme o último
cálculo realizado e, caso não tenha realizado o cálculo ainda, mesmo
não marcando, ele calculará o pagamento para apresentar os valores;
Para consultar o movimento das férias do empregado, clique no botão
. Será exibida a tela com o movimento do empregado, mostrando o
valor de cada evento, o total de proventos, descontos e o líquido, conforme a
figura abaixo:
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2.4.6 Encerrar as Férias

Esta opção é utilizada para encerrar o movimento das férias. Este
encerramento é uma forma de assegurar as informações do movimento,
impossibilitando que o usuário, por engano, venha a modificá-las.
Após o encerramento do movimento, este só poderá ser alterado se reaberto
(ver item 3.4.8 – Reabrir as Férias).
Para encerrar o movimento da folha de pagamento, clique no menu
Movimentos, sub-menu Férias,opçãoEncerrar. Será exibida a seguinte tela:
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1. Empregado –Informe ou selecione o empregado para quem deseja
encerrar as férias;
2. Período Aquisitivo –Selecione o período aquisitivo que deseja encerrar;
Clicando no botão
conforme a imagem abaixo:

, o sistema exibirá a mensagem de confirmação

Para confirmar o encerramento, clique no botão
movimento está encerrado.

. Pronto, o

2.4.7 Excluir as Férias

Este menu permite excluir o movimento das férias. Esse procedimento não
poderá ser desfeito, portanto, antes de executá-lo é recomendada uma maior
atenção.
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Para excluir o movimento das férias, clique no menu Movimentos, sub-menu
Férias,opçãoExcluir. Será exibida a seguinte tela:

1. Empregado –Informe ou selecione o empregado para quem deseja
excluir as férias;
2. Período Aquisitivo –Selecione o período aquisitivo que deseja excluir;
. Será exibida uma
Para excluir o movimento, clique no botão
mensagem de confirmação da exclusão, conforme a imagem abaixo:

Para concluir a exclusão, clique no botão

.

Excluir Movimento:Não é possível excluir um pagamento encerrado. Caso
isso ocorra, o sistema apresentará uma mensagem de alerta, sendo
necessário reabrir o adiantamento (ver item 3.4.8 – Reabrir as Férias)
para então excluir o pagamento.
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2.4.8 Reabrir as Férias

Este procedimento reabrirá o movimento das férias. Com isso, o movimento
poderá ser modificado conforme as necessidades do usuário.
Para reabrir o movimento das férias, clique no menu Movimentos, sub-menu
Férias,opçãoReabrir. Será exibida a seguinte tela:

1. Empregado –Informe ou selecione o empregado para quem deseja
reabrir as férias;
2. Período Aquisitivo –Selecione o período aquisitivo que deseja excluir;
Para reabrir o movimento, clique no botão
mensagem de confirmação, conforme a imagem abaixo:

. Será exibida uma
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Para concluir a exclusão, clique no botão

.

2.4.9 Monitorar Cálculo das Férias

Para monitorar o cálculo do movimento das férias, clique no menu
Movimentos, sub-menu Férias,opçãoMonitorar Cálculo. Será exibida a
seguinte tela:

1. Empregado –Informe ou selecione o empregado para quem deseja
monitorar o cálculo das férias;
2. Período Aquisitivo –Selecione o período aquisitivo que deseja
monitorar o cálculo;
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Para monitorar o cálculo do movimento, clique no botão

.

Nesta tela será possível acompanhar o processo de cálculo das férias,
verificando através da coluna Status o andamento do empregado. Além disso,
os campos A Calcular, Calculando e Calculados mostram a quantidade de
empregados em todos os status.

3. Atualizar – Atualiza o status do empregado e a quantidade de
empregados apresentados nos campos A Calcular, Calculando e
Calculados.
4. Liberar – Ao selecionar um empregado e clicar neste botão, o status do
empregado mudará de calculando ou calculado para a calcular. Com
isso será cancelado o cálculo do pagamento do empregado, sendo
necessário realizar o cálculo posteriormente.
5. Mostrar outras operações – Marque esta opção para que sejam
apresentadas outras colunas com informações de processamento de
movimentação do pagamento de cada empregado.
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2.5 Rescisão
Este menu efetua as movimentações de rescisão.
2.5.1 Rescisão Aviso Prévio

Para incluir um aviso prévio para o empregado, cliquemenu Movimentos,submenu Rescisão, opção Aviso Prévio.O sistema exibirá uma tela para
preenchimento de filtros conforme a imagem abaixo. Estes filtros não são
obrigatórios, podendo ficar em branco. Se isto ocorrer, o sistema exibirá todos
os avisos prévios cadastrados.

1. Período –Informe o período que deseja;
2. Estabelecimento – Selecione ou Informe o código do estabelecimento;
3. Obra/Tomador – Selecione ou Informe o código da obra/tomador;
4. Lotação – Selecione ou Informe o código da lotação;
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5. Empregado – Selecione ou Informe o código do empregado;
, será exibida a tela AVISO PRÉVIO DE
Clicando no botão
RESCISÃO com os avisos cadastrados, conforme a tela abaixo:

1. Empregado – Selecione ou informe o código do empregado;
2. Iniciativa/Responsável – Marque de quem é a iniciativa do aviso: se
do empregador ou do empregado;
3. Data do Aviso – Informe a data do aviso prévio do empregado;
4. Data do Termino – Este campo será preenchido automaticamente,
porém pode ser alterado pelo usuário;
5. Dias – O sistema preencherá este campoconforme as datas do aviso
prévio;
6. Comprovou Novo Emprego – Marque esta opção se o empregado
comprovar um novo emprego. Esta informação é exclusiva para a
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geração do HomologNet, não interferindo no cálculo da rescisão
gerado pelo sistema;

7. Data – Informe a data da comprovação do novo emprego
Incluir Aviso Prévio:Este procedimento não é obrigatório, pois a
informação do aviso prévio pode ser incluída durante o processo de
criação da rescisão (ver item 3.5.3 – Incluir Rescisão

2.5.2 Rescisão Aviso Prévio
GRFC da Rescisão

Neste menu são feitas as movimentações da GRFC.
Para movimentar a GRFC, clique no menu Movimentos, sub-menu Rescisão,
opção GRFC. Será exibida a seguinte tela:
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1. Empregado – Selecione ou informe o código do empregado;
2. Rescisão – O sistema preencherá este campo conforme a data da
rescisão;
3. Dissídio/Acordo – Informe a data do dissídio/acordo;
4. Assinatura – Informe a data da assinatura da rescisão;
5. Vencimento – Informe a data de vencimento da GRFC;
6. Informações de Remuneração/Saldo Fins Rescisórios – Os campos
25 – Mês ant., 26 – Mês resc., 27 – Aviso Ind., 28 – Saldo e 29 –
Somatória, serão preenchidos automaticamente conforme os valores
da rescisão do empregado;
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7. Valores a Recolher – Os campos 30 – Mês ant., 31 – Mês resc., 32 –
Aviso Ind., 33 – Saldo e 34 – Somatória, serão preenchidos
automaticamente conforme os valores do campo “Informações de
Remuneração/Saldo Fins Rescisórios;
GRFC:Este procedimento não é obrigatório, pois, após a criação da
rescisão, a GRFC será criada automaticamente (ver item 3.5.3 – Incluir
Rescisão).

2.5.3 Criar Rescisão

Para criar uma rescisão, cliquemenu Movimentos,sub-menu Rescisão, opção
Criar. Serão exibidas as seguintes opções:
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01. Empregado - Colaborador que será desligado da empresa;
02. Rescisão - Data do desligamento;
03. Tipo - Deve ser informado o motivo do desligamento. Exemplo
“Demissão sem justa Causa”
04. Aviso Prévio - O aviso poderá ser indenizado ou trabalhado, e em caso
de pedido de demissão a empresa poderá dispensar o empregado do
cumprimento do aviso marcando a opção de “Dispensar Indenização”.
05. Data - Data inicial do aviso em caso de aviso trabalhado, ou data da
rescisão em caso de aviso indenizado, e ainda a quantidade de dias do
aviso.
06. Pagamento - O sistema irá sugerir o pagamento da rescisão de acordo
com as exigências legais. Em caso de aviso indenizado a empresa tem
10 dias para realizar o pagamento, e em caso de aviso trabalhado, o
pagamento deve ser feito até o dia seguinte. Lembrando que a data do
pagamento irá influenciar diretamente na retenção de IRRF se houver,
pois o mesmo é considerado como regime de caixa.
07. FGTS:
No campo do FGTS temos duas opções.
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01. Recolher do mês anterior na GRFC - Marcada esta opção é
possível recolher o FGTS da folha do mês anterior na GRFC,
dependendo claro se o FGTS da rescisão for recolhido por meio da
GRRF.
Exemplo: O FGTS da folha do mês de agosto deve ser recolhido até
07/09/2014, mas no caso do empregado estar sendo desligado no
dia 03/09/2014 o ideal é que o FGTS referente ao mês de agosto
seja recolhido na GRFC.
Lembrando que o sistema irá incluir automaticamente a GRFC após
a criação e calculo da rescisão
02. Saldo na CEF - Deve ser informado o saldo atualizado do FGTS do
empregado para o calculo da multa rescisória. Lembrando que este
campo só será habilitado quando o empregado tiver direito aos 40%
de FGTS.
08. Pagar saldo de salário em rescisão - Caso esta opção não seja
marcada o sistema irá entender que o saldo de salário referente aos dias
trabalhados será pago em folha e não na rescisão.
Neste caso é importante sabermos que o sistema só incluirá a GRFC de
forma automática após a criação e calculo da folha de pagamento onde
será pago o saldo de salário, mas se por acaso o empregado tenha
faltado todos os dias, o aconselhado é que seja marcada esta opção e
em seguida sejam lançadas as faltas na movimentação da rescisão.
09. Remuneração Variável - Deve ser marcado em caso de inclusão de
medias de eventos variáveis como horas extras e comissões.
10. Alterar a quantidade faltas por período aquisitivo - O sistema dará a
possibilidade de informar as faltas de cada período aquisitivo em aberto,
e que no caso não foram lançadas em folha, ou o contrário, apagar as
faltas de cada período, caso a empresa não queria pagar as férias
desconsiderando as faltas registradas em folha.
E em caso de rescisão por quebra de contra de contrato por iniciativa do
empregado, é possível dispensar a indenização, ou seja, não descontar
do empregado o valor referente a 50% dos dias que faltam para terminar
o contrato.
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Clique no botão
para continuar o processo de criação. Após avançar,
será exibida a seguinte tela:

Clicando em

, o sistema perguntará se deseja calculá-la.

Clicando no botão
, será calculado o movimento da rescisão e, em
seguida, o sistema exibirá o demonstrativo da rescisão, conforme a imagem
abaixo:
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2.5.4 Médias das Remunerações Variáveis
2.5.4.1

Médias das Remunerações Variáveis da Rescisão

Eventos de remuneração variável na rescisão para as férias, 13° e para a
própria rescisãopodem ser incluídos ou excluídos.
Clique

menu

Movimentos,sub-menu

Rescisão,sub-menu

Médias

das

Remunerações Variáveis,opção Rescisão. Será exibida a seguinte tela:
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1. Empregado –Selecione ou informe o código do empregado;
2. Rescisão – O sistema exibirá a data rescisão do empregado;
Clicando em
,será exibida a telaRescisão – MÉDIAS DAS
REMUNERAÇÕES VARIÁVEIS, conforme a figura abaixo:

Para incluirum evento nas médias das remunerações variáveis rescisão, clique
no

menu

Movimentos,

sub-menu

Rescisão,

sub-menu

Médias

das

Remunerações Variáveis, opção Rescisão. Na janela RESCISÂO – MÉDIAS
DAS REMUNERAÇÕES VARIÁVEIS, clique no botão

:

1. Evento – Selecione ou informe o código do evento;
2. Parâmetro – Informe o parâmetro do evento para que o sistema realize
o cálculo automaticamente;
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Parâmetro: Podemos definir que o parâmetro de um evento seria um “valor”
informando para que o sistema calcule este evento. Por exemplo: Em um
evento de hora-extra, o parâmetro será a quantidade de horas.
3. Inserir este evento para média de Rescisão, Férias e 13° Salário –
Marque esta opção se deseja informar este evento para o cálculo de
média, além da rescisão, férias e 13° salário;

2.5.4.2

Médias das Remunerações Variáveis Rescisão - Férias

Cliquemenu

Movimentos,sub-menu

Rescisão,sub-menu

Médias

das

Remunerações Variáveis,opção Férias. Será exibida a seguinte tela:

1. Empregado –Selecione ou informe o código do empregado;
2. Período de Gozo – Selecione o período de gozo do empregado;

,será exibida a telaRESCISÃO – FÉRIAS – MÉDIAS
Clicando em
DAS REMUNERAÇÕES VARIÁVEIS, conforme a figura abaixo:
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Para incluirum evento nas médias das remunerações variáveis férias, clique no
menu

Movimentos,

sub-menu

Rescisão,

sub-menu

Médias

das

Remunerações Variáveis, opção Férias. Na janela RESCISÂO – FÉRIAS –
MÉDIAS DAS REMUNERAÇÕES VARIÁVEIS, clique no botão

:

1. Evento – Selecione ou informe o código do evento;
2. Parâmetro – Informe o parâmetro do evento para o cálculo das
médias;
2.5.4.3

Médias das Remunerações Variáveis Rescisão – 13° Salário

Cliquemenu

Movimentos,sub-menu

Rescisão,sub-menu

Médias

das

Remunerações Variáveis,opção 13° Salário Será exibida a seguinte tela:
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1. Empregado –Selecione ou informe o código do empregado;
2. Rescisão – O sistema preencherá este campo conforme a rescisão;
Clicando em
,será exibida a telaRESCISÃO – MÉDIAS DAS
REMUNERAÇÕES VARIÁVEIS, conforme a figura abaixo:

Para incluirum evento nas médias das remunerações variáveis 13° salário,
clique no menu Movimentos, sub-menu Rescisão, sub-menu Médias das
Remunerações Variáveis, opção 13° Salário. Na janela RESCISÂO –
MÉDIAS DAS REMUNERAÇÕES VARIÁVEIS, clique no botão

:

1. Evento – Selecione ou informe o código do evento;
2. Parâmetro – Informe o parâmetro do evento para o cálculo das
médias;
2.5.5 Movimentar a Rescisão
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Este menu permite movimentar a rescisão, incluindo ou excluindo evento.
Para movimentar a rescisão, clique no menu Movimentos, sub-menu
Rescisão, opção Movimentar. Será exibida a seguinte tela:

1. Empregado –Selecione ou informe o código do empregado que deseja
movimentar;
2. Rescisão – O sistema preencherá este campo conforme a rescisão;
Clicando em
,será exibida a telaRESCISÃO – MOVIMENTAÇÃO,
conforme a figura abaixo:
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Para incluir um evento no movimento da rescisão, clique no menu
Movimentos, sub-menu Rescisão, opção Movimentar. Na tela RESCISÃO –
MOVIMENTAÇÃO, clique no botão

:

1. Empregado – O sistema informará o empregado automaticamente, pois
este foi selecionado anteriormente (ver item 3.5.5 – Movimentar
Rescisão);
2. Evento – Selecione ou informe o código do evento que deseja incluir no
movimento do empregado;
3. Cálculo Manual – Marque a opção caso queira informar a referência e o
valor do evento manualmente. Ao marcar essa opção,, o campo
Parâmetro será desabilitado, habilitando os campos Referência e Valor;
4. Referência – Informe a referência do evento que será apresentado nos
relatórios. Os dados informados não serão utilizados para calcular o
valor do evento;
5. Valor – Informe manualmente o valor do evento;
6. Parâmetro – Informe o parâmetro do evento para que o sistema realize
o cálculo automaticamente;
Parâmetro: Podemos definir que o parâmetro de um evento seria um
“valor” informando para que o sistema calcule este evento. Por exemplo:
Em um evento de hora-extra, o parâmetro será a quantidade de horas.
Para concluir a inclusão de um evento, clique no botão

.
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2.5.5.1

Calcular Evento na Movimentação da Rescisão

Para calculara rescisão que está sendo movimentada, clique no menu
Movimentos, sub-menu Rescisão, opção Movimentar. Na tela RESCISÃO –
. Após a conclusão do cálculo,
MOVIMENTAÇÃO, clique no botão
será apresentado o resultado, mostrando a composição da remuneração da
rescisão, o valor de cada evento, o total de proventos, descontos e o líquido a
receber, conforme a figura abaixo:

2.5.6 Calcular a Rescisão
Esta opção é utilizada para calcular o movimento da rescisão. Para calcular a
rescisão, clique no menu Movimentos, sub-menu Rescisão,opçãoCalcular.
Será exibida a seguinte tela:
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1. Empregado –Selecione ou informe o código do empregado que deseja
calcular;
2. Rescisão – O sistema preencherá este campo conforme a rescisão;
Clicando no botão
conforme a imagem abaixo:

, o sistema processará o cálculo da rescisão,

Concluído o processo de cálculo, será exibida a mensagem de conclusão,
conforme a imagem abaixo:
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2.5.7 Consultar a Rescisão

Esta opção é utilizada para consultar a rescisão do empregado. Permite
também recalcular o movimento do mesmo.
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Para consultar o movimento da rescisão, clique no menu Movimentos, submenu Rescisão,opçãoConsultar. Será exibida a seguinte tela:

1. Empregado –Informe ou selecione o empregado que deseja consultar;
2. Rescisão –O sistema preencherá este campo conforme a rescisão;
3. Recalcular o Empregado –Marque esta opção caso já tenha realizado o
cálculo da rescisão do empregado selecionado e queira recalculá-lo. Ao
marcar essa opção, o sistema só mostraráo pagamento conforme o
último cálculo realizado. Caso não tenha realizado o cálculo ainda,
mesmo não marcando, o pagamento será calculado para apresentar os
valores;
Para consultar o movimento da rescisão do empregado, clique no botão
. Seráexibida a tela com o movimento do empregado, mostrando o
valor de cada evento, o total de proventos, descontos e o líquido, conforme a
figura abaixo:
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: Para movimentar o adiantamento basta clicar em “Editar”. Feito
isto o sistema irá habilitar as opções de novo e excluir para movimentar
eventos;
Para alterar o valor do evento, basta clicar duas vezes sobre o parâmetro, ou o
valor que será alterado, e realizar a alteração.

2.5.8 Encerrar a Rescisão
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Esta opção é utilizada para encerrar o movimento da rescisão. Este
encerramento é uma forma de assegurar as informações do movimento,
impossibilitando que o usuário, por engano, venha a modificá-las.
Após o encerramento do movimento, este só poderá ser alterado se reaberto
(ver item 3.5.10 – Reabrir a Rescisão).
Para encerrar o movimento da rescisão, clique no menu Movimentos, submenu Rescisão,opçãoEncerrar. Será exibida a seguinte tela:

1. Empregado –Informe ou selecione o empregado para quem deseja
encerrar a rescisão;
Clicando no botão
, o sistema exibirá a mensagem de confirmação,
conforme a imagem abaixo. Para confirmar o encerramento, clique no botão
.
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2.5.9 Excluir a Rescisão

Este menu permite excluir o movimento da rescisão. Esse procedimento não
poderá ser desfeito, portanto, antes de executá-lo é recomendada uma maior
atenção.
Para excluir o movimento da rescisão, clique no menu Movimentos, sub-menu
Rescisão,opçãoExcluir. Será exibida a seguinte tela:

1. Empregado –Informe ou selecione o empregado para quem deseja
excluir a recisão;
Para excluir o movimento, clique no botão
exclusão, clique no botão

. Para concluir a

.
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Excluir Movimento:Não é possível excluir uma recisão encerrada. Caso
isso ocorra, o sistema apresentará uma mensagem de alerta, sendo
necessário reabrir a recisão (ver item 3.5.10 – Reabrir a Rescisão) para
então excluir.
2.5.10 Reabrir a Rescisão

Este procedimento reabrirá o movimento da rescisão. Com isso, o movimento
poderá ser modificado conforme as necessidades do usuário.
Para reabrir o movimento da rescisão, clique no menu Movimentos, sub-menu
Rescisão,opçãoReabrir. Será exibida a seguinte tela:

1. Empregado –Informe ou selecione o empregado para quem deseja
reabrir a rescisão;
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Para reabrir o movimento, clique no botão
mensagem de confirmação, conforme a imagem abaixo:
Para concluir a exclusão, clique no botão

. Será exibida uma

.

2.5.11 Monitorar Cálculo da Rescisão

Para monitorar o cálculo do movimento da rescisão, clique no menu
Movimentos, sub-menu Rescisão,opçãoMonitorar Cálculo. Será exibida a
seguinte tela:

1. Empregado –Informe ou selecione o empregado para quem deseja
monitorar o cálculo da rescisão;
Para monitorar o cálculo do movimento, clique no botão

.
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Nesta tela será possível acompanhar o processo de cálculo da rescisão,
verificando através da coluna Status o andamento do empregado.

1. Atualizar – Atualiza o status do empregado e os campos A Calcular,
Calculando e Calculados;
2. Liberar – Ao selecionaro empregado e clicar neste botão, o status do
empregado mudará de calculando ou calculado para a calcular. Isso
cancelará o cálculo do pagamento do empregado, sendo necessário
realizar do cálculo posteriormente.
3. Mostrar outras operações – Marque esta opção para que sejam
apresentadas outras colunas com informações de processamento de
movimentação do pagamento do empregado.

2.6 Adiantamento de 13° Salário
Este menu efetua as movimentações de adiantamento de 13° salário.
2.6.1 Solicitação de Pagamento em Férias
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Para solicitar o pagamento do adiantamento de 13° salário em férias,
cliquemenu Movimentos,sub-menu Adiantamento de 13° salário, opção
Solicitação de Pagamento em Férias.
Será exibida a tela SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE 13° SALÁRIO EM
FÉRIAS, conforme a tela abaixo:

Gerar – Opção para incluir a solicitação do adiantamento de 13° salário para
vários empregados em lote.
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• Ano – Informe o ano de referência para o adiantamento de 13° salário
• Filtros: Estabelecimento, obras/tomadores, lotações, cargos, empregado
– Os filtros poderão ser utilizados conforme necessidade. Exemplo:
Incluir a solicitação do adiantamento do 13° salário somente para os
empregados do estabelecimento Matriz.

Inclusão de adiantamento de 13° salário de forma individual.

Para incluir uma solicitação de pagamento do adiantamento de 13° salário em
férias, cliquemenu Movimentos,sub-menu Adiantamento de 13° salário,
opção Solicitação de Pagamento em Férias. Na tela SOLICITAÇÃO DE
ADIANTAMENTO DE 13° SALÁRIO EM FÉRIAS, clique no botão

:

1. Ano – Informe o ano do adiantamento de 13° salário;
2. Empregado – Selecione ou informe o código do empregado;

2.6.2 Criar Adiantamento de 13° Salário

Este menu permite criar o movimento do adiantamento de 13° salário.
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Para criar o movimento do adiantamento de 13° salário, clique no menu
Movimentos,sub-menu Adiantamento de 13° salário, opção Criar. Será
exibida a seguinte tela:

1. Cálculo – Informe a data de cálculo do adiantamento de 13° salário;
2. Seq – Informe o número do sequencial do adiantamento de 13° salário;
3. Percentual – Informe o percentual para o adiantamento de 13° salário;
4. Remuneração Variável – Marque esta opção se deseja calcular uma
remuneração variável para o adiantamento de 13° salário;
5. Incluir empregados que já tiveram adiantamento de 13° salário –
Marque esta opção se deseja incluir no movimento os empregados que
já têm adiantamento de 13° salário criado;

Clique no botão
exibida a seguinte tela:

para continuar o processo. Após avançar, será
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O sistema exibirá os estabelecimentos da empresa. É possível marcar e
desmarcar os estabelecimentos, possibilitando a criação do movimento para
um ou mais estabelecimentos conforme as necessidades do usuário.
Clique no botão
para continuar o processo de criação. Avançando
novamente, será exibida a seguinte tela:

O sistema exibirá as lotações da empresa. É possível marcar e desmarcar as
lotações, possibilitando a criação do movimento para uma ou mais lotações,
conforme as necessidades do usuário.
Clique no botão
para continuar o processo de criação. Avançando
novamente, será exibida a seguinte tela:
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O sistema exibirá os empregados que estão participando do movimento. É
possível marcar e desmarcar os empregados, possibilitando a criação do
movimento para um ou mais empregados conforme as necessidades do
usuário.
Clique no botão
para continuar o processo de criação. Avançando
novamente, será exibida a seguinte tela:

O sistema informará que já tem todas as informações necessárias para a
criação do adiantamento de 13° salário.
Clicando em
, o sistema exibirá uma mensagem informando que o
adiantamento de 13° salário foi criado com sucesso e perguntará se deseja
calculá-lo, conforme a imagem abaixo:
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Clicando do botão
será calculado o movimento do 13° salário,
conforme a imagem abaixo:

Em seguida, será exibida a mensagem de conclusão do cálculo, conforme a
imagem abaixo:

2.6.3 Empregados do Adiantamento de 13° Salário

Para incluir ou excluir empregados no adiantamento de 13° salário, cliqueno
menu

Movimentos,sub-menu

Adiantamento

de

13°

Salário,

opção

Empregados. Será exibida a seguinte tela:
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1. Cálculo –Selecione a data de cálculo do movimento;
2. Seq – Informe ou selecione o sequencial do movimento;
Clicando em
,será exibida a telaEMPREGADOS
ADIANTAMENTO DE 13° SALÁRIO, conforme a figura abaixo:

DO

Para incluir empregados no adiantamento de 13° salário, cliquemenu
Movimentos,sub-menu Adiantamento de 13° Salário, opção Empregados.
Na tela EMPREGADOS DO ADIANTAMENTO DE 13° SALÁRIO, clique no
botão

:
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1. Empregado – Selecione ou informe o código do empregado que
deseja incluir no movimento;
2. Horas Trabalhadas – Informe a quantidade de horas trabalhadas do
empregado;
2.6.4 Médias das Remunerações Variáveis do Adiantamento de 13°
Salário

Este menu permite incluir ou excluir eventos de remuneração variável no
movimento do adiantamento de 13° salário.
Clique menu Movimentos,sub-menu Adiantamento de 13° Salário, opção
Médias das Remunerações Variáveis. Será exibida a seguinte tela:

1. Cálculo –Selecione a data de cálculo do movimento;
2. Seq – Selecione o sequencial do movimento;
3. Empregado – Selecione ou informe o código do empregado;

Clicando em
,será exibida a telaADIANTAMENTO DE 13°
SALÁRIO – MÉDIAS DAS REMUNERAÇÕES VARIÁVEIS, conforme a figura
abaixo:
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Para

incluirum

evento

nas

médias

das

remunerações

variáveis

do

adiantamento de 13° salário, clique no menu Movimentos,sub-menu
Adiantamento de 13° Salário, opção Médias das Remunerações Variáveis.
Na

janela

ADIANTAMENTO

DE

13°

SALÁRIO

REMUNERAÇÕES VARIÁVEIS, clique no botão

–

MÉDIAS

DAS

:

1. Evento – Selecione ou informe o código do evento;
2. Parâmetro – Informe o parâmetro do evento para o cálculoda média;
Parâmetro: Podemos definir que o parâmetro de um evento seria um “valor”
informando para que o sistema calcule este evento. Por exemplo: Em um
evento de hora-extra, o parâmetro será a quantidade de horas.
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2.6.5 Movimentar o Adiantamento de 13° Salário

Este menu permite movimentar o adiantamento de 13° salário, incluindo ou
excluindo eventos.
O adiantamento de 13° salário pode ser movimentado por empregado ou por
Estabelecimento/Lotação/Cargo.
2.6.5.1

Movimentar o Adiantamento de 13° Salário – Por Empregado

Para movimentar o adiantamento de 13° salário por empregado, clique no
menu Movimentos,sub-menu Adiantamento de 13° Salário,sub-menu
Movimentar, opção Por Empregado. Será exibida a seguinte tela:

1. Cálculo –Selecione a data de cálculo do movimento;
2. Seq – Selecione o sequencial do movimento;
3. Empregado – Selecione ou informe o código do empregado;
Clicando em
,será exibida a telaADIANTAMENTO DE 13°
SALÁRIO – MOVIMENTAÇÃO POR EMPREGADO, conforme a figura abaixo:
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03. Botão

- Para calcularo movimento do empregado;

2.6.5.1.1 Incluir Evento no Movimento do Adiantamento de 13° Salário –
Por Empregado

Para incluirum evento no movimento do adiantamento de 13° salário por
empregado, clique no menu Movimentos,sub-menu Adiantamento de 13°
Salário,sub-menu

Movimentar,

ADIANTAMENTO

DE

13°

EMPREGADO,clique no botão

opção

Por

SALÁRIO

–

Na

janela

MOVIMENTAÇÃO

POR

Empregado.

:

1. Empregado – O sistema informará o empregado automaticamente, pois
este foi selecionado anteriormente (ver item 3.6.5.1 – Movimentar
Adiantamento de 13° Salário – Por Empregado);
2. Evento – Selecione ou informe o código do evento que deseja incluir no
movimento do empregado;
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3. Cálculo Manual – Marque a opção caso queira informar a referência e o
valor do evento manualmente. Ao marcar essa opção, o campo
Parâmetro será desabilitado, habilitando os campos Referência e Valor;
4. Referência – Informe a referência do evento que será apresentado nos
relatórios. Os dados informados não serão utilizados para calcular o
valor do evento;
5. Valor – Informe manualmente o valor do evento;
6. Parâmetro – Informe o parâmetro do evento para que o sistema realize
o cálculo automaticamente;
Parâmetro: Podemos definir que o parâmetro de um evento seria um
“valor” informando para que o sistema calcule este evento. Por exemplo:
Em um evento de hora-extra, o parâmetro será a quantidade de horas.
2.6.5.1.2 Calcular o Movimento do Adiantamento de 13° Salário – Por
Empregado
Para calcularo empregado que está sendo movimentado, clique no menu
Movimentos,sub-menu Adiantamento de 13° Salário,sub-menu Movimentar,
opção Por Empregado. Na janela ADIANTAMENTO DE 13° SALÁRIO –
. Após a
MOVIMENTAÇÃO POR EMPREGADO, clique no botão
conclusão do cálculo, será apresentado o resultado, mostrando a composição
da remuneração da rescisão, o valor de cada evento, o total de proventos,
descontos e o líquido a receber, conforme a figura abaixo:
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: Para movimentar o adiantamento basta clicar em “Editar”. Feito
isto o sistema irá habilitar as opções de novo e excluir para movimentar
eventos;
Para alterar o valor do evento, basta clicar duas vezes sobre o parâmetro, ou o
valor que será alterado, e realizar a alteração.
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: Atalho para a emissão do recibo de pagamento do adiantamento
de 13° salário;
: Atalho para a emissão do contra-cheque do adiantamento de 13°
salário.

2.6.5.2

Movimentar o Adiantamento de 13° Salário – Por
Estabelecimento / Lotação / Cargo

Para incluir um mesmo evento na movimentação do adiantamento de 13° de
vários empregados com valor ou parâmetro do evento igual para todos, clique
no menu Movimentos,sub-menu Adiantamento de 13° Salário,sub-menu
Movimentar, opção Por Estabelecimento/Lotação/Cargo. Será exibida a
seguinte tela:
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1. Cálculo –Selecione a data de cálculo do movimento;
2. Seq – Informe ou selecione o sequencial do movimento;
3. Operação –Selecione umas das operações: “Lançar" ou “Excluir”;
4. Estabelecimento –Informe ou selecione o estabelecimento que deseja
movimentar;
5. Lotação –Informe ou selecione a lotação que deseja movimentar;
6. Cargo –Informe ou selecione o cargo que deseja movimentar;
Estabelecimento, Lotação e Cargo: Esses campos são filtros. Utilize-os
somente se quiser realizar a operação para um grupo de empregados do
mesmo estabelecimento, da mesma lotação ou do mesmo cargo. Os
campos podem ficar em branco. Caso não queira realizar algum filtro, a
operação será realizada para todos os empregados.
7. Evento –Informe ou selecione o evento que deseja movimentar;
8. Cálculo Manual –Marque esta opção caso queira informar a referência e
o valor manualmente. Ao marcar essa opção, o campo Parâmetro será
desabilitado, habilitando os campos Referência e Valor;
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9. Referência –Informe a referência do evento que será apresentado nos
relatórios. Os dados informados não serão utilizados para calcular o
valor do evento;
10. Valor – Informe manualmente o valor do evento;
11. Parâmetro –Informe o parâmetro do evento para que o sistema realize
o cálculo automaticamente;
Parâmetro: Podemos definir que o parâmetro de um evento seria um
“valor” informando para que o sistema calcule este evento. Por exemplo:
Em um evento de hora-extra, o parâmetro será a quantidade de horas.
Clicando em
,será exibida a mensagem de confirmação da
movimentação, conforme a imagem abaixo:

Para confirmar a movimentação, clique no botão
. Será exibida a
mensagem de movimentação realizada com sucesso, conforme a imagem
abaixo:

Basta clicar no botão

para retornar à tela de movimentação por

estabelecimento/lotação/cargo.
Após realizar as movimentações desejadas, o adiantamento de 13° salário
deve ser calculado para que o sistema processe as alterações realizadas.
2.6.6 Calcular o Adiantamento de 13° Salário
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Esta opção é utilizada para calcular o movimento do adiantamento de 13°
salário.
Para calcular o adiantamento de 13° salário, clique no menu Movimentos,submenu Adiantamento de 13° Salário, opção Calcular. Será exibida a seguinte
tela:

1. Cálculo –Selecione a data de cálculo do movimento;
2. Seq –Selecione o sequencial do movimento;
3. Estabelecimento –Informe ou selecione o estabelecimento;
4. Lotação – Informe ou selecione a lotação;
5. Cargo –Informe ou selecione o cargo que deseja movimentar;
6. Recalcular os Empregados já Calculados –Marque esta opção caso
queira recalcular os empregados já calculados no movimento;
Clicando no botão
, o sistema processará o cálculo do
adiantamento de 13° salário, conforme a imagem abaixo:
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Concluído o processo de cálculo, será exibida a mensagem de conclusão,
conforme a imagem abaixo:

2.6.7 Consultar o Adiantamento de 13° Salário

Esta opção é utilizada para consultar o adiantamento de 13° salário do
empregado. Permite também recalcular o movimento do mesmo.
Para consultar o movimento do adiantamento de 13° salário, clique no
menuMovimentos,sub-menu Adiantamento de 13° Salário, opção Consultar.
Será exibida a seguinte tela:
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1. Cálculo –Selecione a data de cálculo do movimento;
2. Seq – Selecione o sequencial do movimento;
3. Empregado – Selecione ou informe o código do empregado;
4. Recalcular o Empregado –Marque esta opção caso queira recalcular o
empregado;
Para consultar o movimento de adiantamento de 13° salário do empregado,
clique no botão
. Seráexibida a tela com o movimento do
empregado, mostrando o valor de cada evento, o total de proventos, descontos
e o líquido, conforme a figura abaixo:
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2.6.8 Encerrar o Adiantamento de 13° Salário

Esta opção é utilizada para encerrar o movimento do adiantamento de 13°
salário. Este encerramento é uma forma de assegurar as informações do
movimento, impossibilitando que o usuário, por engano, venha a modificá-las.
Após o encerramento do movimento, este só poderá ser alterado se reaberto
(ver item 3.6.10 – Reabrir o Adiantamento de 13° Salário).
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Para encerrar o movimento da rescisão, clique no menu Movimentos,submenu Adiantamento de 13° Salário, opção Encerrar. Será exibida a seguinte
tela:

1. Cálculo –Selecione a data de cálculo do movimento;
2. Seq – Selecione o sequencial do movimento;
Clicando no botão
conforme a imagem abaixo:

, o sistema exibirá a mensagem de confirmação,

Para confirmar o encerramento, clique no botão
movimento está encerrado.

. Pronto, o

2.6.9 Excluir o Adiantamento de 13° Salário
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Este menu permite excluir o movimento do adiantamento de 13° salário. Esse
procedimento não poderá ser desfeito, portanto, antes de executá-lo é
recomendada uma maior atenção.
Para excluir o movimento da rescisão, clique no menu Movimentos,sub-menu
Adiantamento de 13° Salário, opçãoExcluir. Será exibida a seguinte tela:

1. Cálculo –Selecione a data de cálculo do movimento;
2. Seq – Selecione o sequencial do movimento;
Para excluir o movimento, clique no botão
. Será exibida uma
mensagem de confirmação da exclusão, conforme a imagem abaixo. Para
concluir a exclusão, clique no botão

.

Excluir Movimento:Não é possível excluir ummovimento do adiantamento
de 13° salário encerrado. Caso isso ocorra, o sistema apresentará uma
mensagem de alerta, sendo necessário reabrir o adiantamento (ver item
3.5.10 – Reabrir o Adiantamento de 13° Salário) para então excluir.
2.6.10 Reabrir o Adiantamento de 13° Salário
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Este procedimento reabrirá o movimento da rescisão e o movimento poderá ser
modificado conforme as necessidades do usuário.
Para reabrir o movimento do adiantamento de 13° salário, clique no menu
Movimentos,sub-menu Adiantamento de 13° Salário, opçãoReabrir. Será
exibida a seguinte tela:

1. Cálculo –Selecione a data de cálculo do movimento;
2. Seq – Selecione o sequencial do movimento;
Para reabrir o movimento, clique no botão
. Será exibida uma
mensagem de confirmação, conforme a imagem abaixo. Para concluir a
exclusão, clique no botão

.
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2.6.11 Monitorar Cálculo do Adiantamento de 13° Salário

Para monitorar o cálculo do movimento do adiantamento de 13° salário, clique
no menu Movimentos, sub-menu Adiantamento de 13° Salário,
opçãoMonitorar Cálculo. Será exibida a seguinte tela:

1. Cálculo –Selecione a data de cálculo do movimento;
2. Seq – Selecione o sequencial do movimento;
Para monitorar o cálculo do movimento, clique no botão
exibida a tela monitorar cálculo, conforme a imagem abaixo:

. Será
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Nesta tela é possível acompanhar o processo de cálculo do adiantamento de
13° salário, verificando através da coluna Status o andamento dos
empregados.
1. Atualizar – Atualiza o status do empregado e os campos A Calcular,
Calculando e Calculados;
2. Liberar –Selecionandoo empregado e clicando neste botão, o status do
empregado mudará de calculando ou calculado para a calcular. Com
isso, será cancelado o cálculo do pagamento do empregado, sendo
necessário realizar o cálculo posteriormente.
3. Mostrar outras operações – Marque esta opção para que sejam
apresentadas outras colunas com informações de processamento de
movimentação do pagamento do empregado.
2.7 13° Salário
Este menu permite efetuar as movimentações do 13° salário.

Este menu permite criar o movimento de 13° salário.
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Para criar o movimento de 13° salário, clique no menu Movimentos,sub-menu
13° salário, opção Criar. Será exibida a seguinte tela:

1. Cálculo – Informe a data de cálculo do 13° salário;
2. Seq – Informe o número do sequencial do 13° salário;
3. Remuneração Variável – Marque esta opção se deseja calcular
remuneração variável para o 13° salário;

para continuar o processo de criação. Após avançar,
Clique no botão
será exibida a seguinte tela:

O sistema exibirá os estabelecimentos da empresa. É possível marcar e
desmarcar os estabelecimentos, possibilitando a criação do movimento para
um ou mais estabelecimentos conforme as necessidades do usuário.
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Clique no botão
para continuar o processo de criação. Avançando
novamente, será exibida a seguinte tela:

O sistema exibirá as lotações da empresa. É possível marcar e desmarcar as
lotações, possibilitando a criação do movimento para uma ou mais lotações
conforme as necessidades do usuário.
Clique no botão
para continuar o processo de criação. Avançando
novamente, será exibida a seguinte tela:

O sistema exibirá os empregados que estão participando do movimento. É
possível marcar e desmarcar empregados, possibilitando a criação do
movimento para um ou mais empregados conforme as necessidades do
usuário.
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Clique no botão
para continuar o processo de criação. Avançando
novamente, será exibida a seguinte tela:

O sistema informará que já tem todas as informações necessárias para a
criação do 13° salário.
Clicando em
, o sistema exibirá uma mensagem informando que o
13° salário foi criado com sucesso e perguntará se deseja calcular o mesmo,
conforme a imagem abaixo:

Clicando no botão
abaixo:

, o 13° salárioserá calculado, conforme a imagem

Em seguida, será exibida a mensagem de conclusão do cálculo, conforme a
imagem abaixo:
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2.7.1 Empregados do 13° Salário

Para incluir ou excluir empregados no adiantamento de 13° salário, cliquemenu
Movimentos,sub-menu 13° Salário, opção Empregados. Será exibida a
seguinte tela:

1. Cálculo –Selecione a data de cálculo do movimento;
2. Seq – Informe ou selecione o sequencial do movimento;
Clicando em
, será exibida a tela EMPREGADOS DO 13°
SALÁRIO, conforme a figura abaixo:
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1. Empregado – Selecione ou informe o código do empregado que
deseja incluir no movimento;
2. Horas Trabalhadas – Informe a quantidade de horas trabalhadas do
empregado.
2.7.2 Médias das Remunerações Variáveis do 13° Salário

Este menu permite incluir ou excluir eventos de remuneração variável no
movimento de 13° salário.
Cliquemenu

Movimentos,sub-menu

13°

Salário,

opção

Médias

das

Remunerações Variáveis. Será exibida a seguinte tela:
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1. Cálculo –Selecione a data de cálculo do movimento;
2. Seq – Selecione o sequencial do movimento;
3. Empregado – Selecione ou informe o código do empregado;

,será exibida a tela13° SALÁRIO – MÉDIAS DAS
Clicando em
REMUNERAÇÕES VARIÁVEIS, conforme a figura abaixo:

Para incluirum evento nas médias das remunerações variáveis do 13° salário,
clique no menu Movimentos,sub-menu 13° Salário, opção Médias das
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Remunerações Variáveis. Na janela 13° SALÁRIO – MÉDIAS DAS
REMUNERAÇÕES VARIÁVEIS, clique no botão

:

1. Evento – Selecione ou informe o código do evento;
2. Parâmetro – Informe o parâmetro do evento para o cálculoda média;

2.7.3 Movimentar o 13° Salário

Este menu permite movimentar o 13° salário, incluindo ou excluindo eventos.
É possível movimentar o 13° salário por empregado, por evento ou
Estabelecimento/Lotação/Cargo.
2.7.3.1

Movimentar o 13° Salário – Por Empregado

Para movimentar o 13° salário por empregado, clique no menu
Movimentos,sub-menu 13° Salário,sub-menu Movimentar, opção Por
Empregado. Será exibida a seguinte tela:

1. Cálculo –Selecione a data de cálculo do movimento;
2. Seq – Selecione o sequencial do movimento;
3. Empregado – Selecione ou informe o código do empregado;
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,será exibida a tela13° SALÁRIO – MOVIMENTAÇÃO
Clicando em
POR EMPREGADO, conforme a figura abaixo:

04. Botão

- Para calcularo movimento do empregado;

2.7.3.1.1 Incluir Evento no Movimento do 13° Salário – Por Empregado

Para incluirum evento no movimento do 13° salário por empregado, clique no
menu Movimentos,sub-menu 13° Salário,sub-menu Movimentar, opção Por
Empregado.

Na

janela

13°

EMPREGADO,clique no botão

SALÁRIO

–

MOVIMENTAÇÃO

POR

:

1. Empregado – O sistema informará o empregado automaticamente, pois
este foi selecionado anteriormente (ver item 3.7.4.1 – Movimentar 13°
Salário – Por Empregado);
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2. Evento – Selecione ou informe o código do evento que deseja incluir no
movimento do empregado;
3. Cálculo Manual – Marque a opção caso queira informar a referência e o
valor do evento manualmente. Ao marcar essa opção, o campo
Parâmetro será desabilitado, habilitando os campos Referência e Valor;
4. Referência – Informe a referência do evento que será apresentado nos
relatórios. Os dados informados não serão utilizados para calcular o
valor do evento;
5. Valor – Informe manualmente o valor do evento;
6. Parâmetro – Informe o parâmetro do evento para que o sistema realize
o cálculo automaticamente;
Parâmetro: Podemos definir que o parâmetro de um evento seria um
“valor” informando para que o sistema calcule este evento. Por exemplo:
Em um evento de hora-extra, o parâmetro será a quantidade de horas.

Para concluir a inclusão de um evento, clique no botão

.

2.7.3.1.2 Calcular Evento no Movimento do 13° Salário – Por Empregado
Para calcularo empregado que está sendo movimentado, clique no menu
Movimentos,sub-menu 13° Salário,sub-menu Movimentar, opção Por
Empregado. Na janela 13° SALÁRIO – MOVIMENTAÇÃO POR
EMPREGADO, clique no botão
. Após a conclusão do cálculo, será
apresentado o resultado, mostrando a composição da remuneração da
rescisão, o valor de cada evento, o total de proventos, descontos e o líquido a
receber, conforme a figura abaixo:
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: Para movimentar o adiantamento basta clicar em “Editar”. Feito
isto o sistema irá habilitar as opções de novo e excluir para movimentar
eventos;
Para alterar o valor do evento, basta clicar duas vezes sobre o parâmetro, ou o
valor que será alterado, e realizar a alteração.
: Atalho para a emissão do recibo de pagamento do 13° salário;
: Atalho para a emissão do contra-cheque do 13° salário.
2.7.3.2

Movimentar o 13° Salário – Por Evento

Para movimentar o 13° salário por empregado, clique no menu
Movimentos,sub-menu 13° Salário,sub-menu Movimentar, opção Por
Empregado. Será exibida a seguinte tela:

1. Cálculo –Selecione a data de cálculo do movimento;
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2. Seq – Selecione o sequencial do movimento;
3. Evento – Selecione ou informe o código do evento;
,será exibida a tela13° SALÁRIO – MOVIMENTAÇÃO
Clicando em
POR EVENTO, conforme a figura abaixo:

Para incluirum evento no movimento do 13° salário por evento, clique no menu
Movimentos,sub-menu

13°

Salário,sub-menu

Movimentar,

opção

Por

Evento. Na janela 13° SALÁRIO – MOVIMENTAÇÃO POR Evento,clique no
botão

:

1. Evento – O sistema informará o evento automaticamente, pois este foi
selecionado anteriormente (ver item 3.7.4.2 – Movimentar 13° Salário –
Por Evento);
2. Empregado – Selecione ou informe o código do empregado;
3. Cálculo Manual – Marque a opção caso queira informar a referência e o
valor do evento manualmente. Ao marcar essa opção, o campo
Parâmetro será desabilitado, habilitando os campos Referência e Valor;
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4. Referência – Informe a referência do evento que será apresentado nos
relatórios. Os dados informados não serão utilizados para calcular o
valor do evento;
5. Valor – Informe manualmente o valor do evento;
6. Parâmetro – Informe o parâmetro do evento para que o sistema realize
o cálculo automaticamente;
Parâmetro: Podemos definir que o parâmetro de um evento seria um
“valor” informando para que o sistema calcule este evento. Por exemplo:
Em um evento de hora-extra, o parâmetro será a quantidade de horas.
Para concluir a inclusão, clique no botão

2.7.3.3

.

Movimentar o 13° Salário – Por Estabelecimento/Lotação/Cargo

Para incluir um mesmo evento na movimentação do 13° de vários empregados,
com o valor ou o parâmetro do evento igual para todos, clique no menu
Movimentos,sub-menu 13° Salário,sub-menu Movimentar, opção Por
Estabelecimento/Lotação/Cargo. Será exibida a seguinte tela:

1. Cálculo –Selecione a data de cálculo do movimento;
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2. Seq – Informe ou selecione o sequencial do movimento;
3. Operação –Selecione umas das operações: “Lançar" ou “Excluir”;
4. Estabelecimento –Informe ou selecione o estabelecimento que deseja
movimentar;
5. Lotação –Informe ou selecione a lotação que deseja movimentar;
6. Cargo –Informe ou selecione o cargo que deseja movimentar;
Estabelecimento, Lotação e Cargo: Esses campos são filtros. Utilize-os
somente se quiser realizar essa operação para um grupo de empregados
do mesmo estabelecimento,da mesma lotação ou do mesmo cargo. Os
campos podem ficar em branco. Caso não queira realizar algum filtro, a
operação será realizada para todos os empregados.
7. Evento –Informe ou selecione o evento que deseja movimentar;
8. Cálculo Manual –Marque esta opção caso queira informar a referência e
o valor manualmente. Ao marcar essa opção, o campo Parâmetro será
desabilitado, habilitando os campos Referência e Valor;
9. Referência –Informe a referência do evento que será apresentado nos
relatórios. Os dados informados não serão utilizados para calcular o
valor do evento;
10. Valor – Informe manualmente o valor do evento;
11. Parâmetro –Informe o parâmetro do evento para que o sistema realize
o cálculo automaticamente;
Parâmetro: Podemos definir que o parâmetro de um evento seria um
“valor” informando para que o sistema calcule este evento. Por exemplo:
Em um evento de hora-extra, o parâmetro será a quantidade de horas.

Clicando em
será exibida a mensagem de confirmação da
movimentação, conforme a imagem abaixo:
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Para confirmar a movimentação, clique no botão
. Será exibida a
mensagem de movimentação realizada com sucesso, conforme a imagem
abaixo:

Clique no botão

para retornar à tela de movimentação por

estabelecimento/lotação/cargo.
Após realizar as movimentações desejadas, o 13° salário deve ser calculado
para que o sistema processe as alterações realizadas.
2.7.4 Calcular o 13° Salário

Esta opção é utilizada para calcular o movimento do 13° salário.
Para calcular o 13° salário, clique no menu Movimentos,sub-menu 13°
Salário, opção Calcular. Será exibida a seguinte tela:
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1. Cálculo –Selecione a data de cálculo do movimento;
2. Seq –Selecione o sequencial do movimento;
3. Estabelecimento –Informe ou selecione o estabelecimento;
4. Lotação – Informe ou selecione a lotação;
5. Cargo –Informe ou selecione o cargo que deseja movimentar;
6. Recalcular os Empregados já Calculados –Marque esta opção caso
queira recalcular os empregados já calculados no movimento;
Estabelecimento, Lotação e Cargo: Esses campos são filtros. Utilize-os
somente se quiser realizar a operação para um grupo de empregados do
mesmo estabelecimento, da mesma lotação ou do mesmo cargo. Os
campos podem ficar em branco. Caso não queira realizar algum filtro, a
operação será realizada para todos os empregados.
Clicando no botão
conforme a imagem abaixo:

, o sistema processará o cálculo do 13° salário,
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Concluído o processo de cálculo, será exibida a mensagem de conclusão,
conforme a imagem abaixo:

2.7.5 Consultar o 13° Salário

Esta opção é utilizada para consultar o 13° salário do empregado. Permite
também recalcular o movimento do mesmo.
Para consultar o movimento do 13° salário, clique no menuMovimentos,submenu 13° Salário, opção Consultar. Será exibida a seguinte tela:
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1. Cálculo –Selecione a data de cálculo do movimento;
2. Seq – Selecione o sequencial do movimento;
3. Empregado – Selecione ou informe o código do empregado;
4. Recalcular o Empregado –Marque esta opção caso queira recalcular o
empregado;
Para consultar o movimento de 13° salário do empregado, clique no botão
. Seráexibida a tela com o movimento do empregado, mostrando o
valor de cada evento, o total de proventos, descontos e o líquido,conforme a
figura abaixo:
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2.7.6 Encerrar o 13° Salário

Esta opção é utilizada para encerrar o movimento do 13° salário. Este
encerramento é uma forma de assegurar as informações do movimento,
impossibilitando que o usuário, por engano, venha a modificá-las.
Após o encerramento do movimento, este só poderá ser alterado se reaberto
(ver item 3.7.9 – Reabrir o 13° Salário).
Para encerrar o movimentodo 13° salário, clique no menu Movimentos,submenu 13° Salário, opção Encerrar. Será exibida a seguinte tela:
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1. Cálculo –Selecione a data de cálculo do movimento;
2. Seq – Selecione o sequencial do movimento;
Clicando no botão
conforme a imagem abaixo:

, o sistema exibirá a mensagem de confirmação,

Para confirmar o encerramento, clique no botão
movimento está encerrado.

. Pronto, o

2.7.7 Excluir o 13° Salário

Este menu permite excluir o movimento do 13° salário. Esse procedimento não
poderá ser desfeito, portanto, antes de executá-lo é recomendada uma maior
atenção.
Para excluir o movimento de 13° salário, clique no menu Movimentos,submenu 13° Salário, opçãoExcluir. Será exibida a seguinte tela:
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1. Cálculo –Selecione a data de cálculo do movimento;
2. Seq – Selecione o sequencial do movimento;
Para excluir o movimento, clique no botão
. Será exibida uma
mensagem de confirmação da exclusão, conforme a imagem abaixo:Para
concluir a exclusão, clique no botão

.

Excluir Movimento: Não é possível excluir ummovimento do 13° salário
encerrado. Caso isso ocorra, o sistema apresentará uma mensagem de
alerta, sendo necessário reabrir o 13° salário (ver item 3.5.9 – Reabrir o
13° Salário) para então excluir.

2.7.8 Reabrir o 13° Salário
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Este procedimento reabrirá o movimento do 13° salário e o movimento poderá
ser modificado conforme as necessidades do usuário.
Para reabrir o movimento do 13° salário, clique no menu Movimentos,submenu 13° Salário, opção Reabrir. Será exibida a seguinte tela:

1. Cálculo –Selecione a data de cálculo do movimento;
2. Seq – Selecione o sequencial do movimento;

Para reabrir o movimento, clique no botão
. Será exibida uma
mensagem de confirmação, conforme a imagem abaixo. Para concluir a
exclusão, clique no botão

.

2.7.9 Monitorar Cálculo do 13° Salário

Para monitorar o cálculo do movimento do 13° salário, clique no menu
Movimentos, sub-menu 13° Salário, opçãoMonitorar Cálculo. Será exibida a
seguinte tela:
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1. Cálculo –Selecione a data de cálculo do movimento;
2. Seq – Selecione o sequencial do movimento;
Para monitorar o cálculo do movimento, clique no botão
exibida a tela monitorar cálculo, conforme a imagem abaixo:

. Será

Esta tela permite acompanhar o processo de cálculo do 13° salário, verificando
pela coluna Status o andamento dos empregados.

1. Atualizar – Atualiza o status do empregado e os campos A Calcular,
Calculando e Calculados;
2. Liberar – Ao selecionaro empregado e clicar neste botão, o status do
empregado mudará de calculando ou calculado para a calcular. Com
isso, será cancelado o cálculo do pagamento do empregado, sendo
necessário realizar o cálculo posteriormente.
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3. Mostrar outras operações – Marque esta opção para que sejam
apresentadas outras colunas com informações de processamento de
movimentação dos empregados.
2.8 Movimentações dos Empregados
Este menu permite incluir licenças/afastamentos, Vales-Transportes e ValesRefeição para os empregados.
2.8.1 Licenças / Afastamentos

Para incluir uma licença/afastamento para um empregado, clique no menu
Movimentos,sub-menu Empregados, opção Licenças/Afastamentos. Será
exibida a telaLICENÇAS/AFASTAMENTOS, conforme a figura abaixo:
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Para incluir uma licença/afastamento para o empregado, cliquemenu
Movimentos,sub-menu Empregados, opção Licenças/Afastamentos. Na tela
LICENÇAS/AFASTAMENTOS, clique no botão

:

1. Empregado – Selecione ou informe o código do empregado para quem
deseja incluir uma licença;
2. Tipo – Selecione ou informe o código da licença/afastamento;
3. Período – Informe o período da licença/afastamento;
4. Previsão de Retorno – Caso deseje, informe uma data de previsão de
retorno da licença/afastamento do empregado;
5. Dias – O sistema preencherá este campo automaticamente, conforme
período informado;
6. Licença tem vinculo com outra licença anterior – Informe se o
afastamento

atual

tem

algum

vínculo

com

um

afastamento

anteriormente informado.
2.8.1.1
Para

Listar as Licenças/Afastamentos
listar

as

licenças/afastamentos

cadastradas,

clique

no

menu

Movimentos,sub-menu Empregados, opção Licenças/Afastamentos. Na tela
LICENÇAS/AFASTAMENTOS, clique no botão

. Será exibida a

tela Listagem de Licenças/Afastamentos, conforme a tela abaixo:
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1. Data Inicial – Informe a data inicial para listagem das licenças;
2. Data Final – Informe a data final para listagem das licenças;
3. Ordenar por – Selecione a ordem desejada entre Código, Nome, Data
Inicial ou Atributo para geração da listagem;
4. Estabelecimento –Selecione ou informe o código do estabelecimento;
5. Lotação –Selecione ou informe o código da lotação;
6. Empregado –Selecione ou informe o código do empregado;
7. Atributo –Selecione ou informe o código do atributo;
8. Tipo de Licença –Selecione ou informe o código da licença;
Estabelecimento, Lotação, Empregado, Atributo e Tipo de Licença: Esses
campos são filtros. Utilize-os somente se quiser gerar o relatório para um
grupo de empregados do mesmo estabelecimento ou da mesma
lotação.Os campos podem ficar em branco. Caso não queira realizar
algum filtro, serão listadas todas as licenças existentes.

Clique no botão

para listar o relatório. Caso não deseje visualizar e

queira logo imprimir, clique no botão

.
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2.9 Vales-Transporte

Este menu permite gerar e movimentar os vales-transporte dos empregados.

2.9.1 Gerar Pagamento de Vales-Transporte
Para gerar um pagamento de vales-transporte para os empregados, clique no
menu Movimentos,sub-menu Empregados,sub-menu Vales-Transporte,
opção Gerar Pagamentos. O sistema exibirá a tela GERAR PAGAMENTOS
DE VALES-TRANSPORTE,conforme a figura abaixo:
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1. Referência – Informe a data de referência para a geração dos ValesTransporte;
2. Período – Informe o período para a geração dos Vales-Transporte;
3. Estabelecimento –Selecione ou informe o código do estabelecimento;
4. Lotação –Selecione ou informe o código da lotação;
5. Obra/Tomador –Selecione ou informe o código da obra/tomador;
6. Quantidade Fixa – Informe a quantidade fixa no mês informado se for o
caso;
7. Descontar Faltas – Informe o período do mês anterior referente às
faltas dos empregados;
8. Descontar Suspensão – Informe o período do mês anterior referente às
suspensões dos empregados;
9. Evento de Suspensão – Informe o evento utilizado como suspensão
Estabelecimento, Lotação e Obra/Tomador: Esses campos são filtros.
Utilize-os somente se quiser gerar o movimento para um grupo de
empregados do mesmo estabelecimento,da mesma lotação ou da mesma
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obra/tomador.Os campos podem ficar em branco. Caso não queira
realizar algum filtro, serão gerado vales-transporte para todos os
empregados.

Clique no botão
para continuar o processo de criação. Após avançar,
será exibida a seguinte tela:

O sistema exibirá os empregados e será possível marcar e desmarcar os
mesmos, possibilitando a criação do movimento para um ou mais empregados
conforme as necessidades do usuário.

Dica:Os empregados selecionados são exibidos com o símbolo
aparecer o símbolo

.Se

, significa que já existe um movimento de vales-

transporte neste mesmo período para esse empregado. É exibida também
a quantidade de empregados que estão selecionados para participar
deste movimento.
Clique no botão
para continuar o processo de criação. Avançando
novamente, será exibida a seguinte tela:
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O sistema informará que já tem todas as informações necessárias para a
geração dos vales-transporte.
Clicando em
, o sistema exibirá uma mensagem informando que o
movimento dos vales-transporte foi gerado com sucesso, conforme a imagem
abaixo:

2.9.2 Movimentar Pagamento de Vales-Transporte
Para movimentar o pagamento de vales-transporte dos empregados, clique no
menu Movimentos,sub-menu Empregados,sub-menu Vales-Transporte,
opção Movimentar Pagamentos. O sistema exibirá a tela para selecionar a
referência que deseja movimentar,conforme a figura abaixo:
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1. Referência –Selecione a data de referência do vale-transporte;
2. Período – O sistema preencherá este campo conforme a referência
gerada;
.
Para continuar o processo de movimentação, clique no botão
Será exibida a tela MOVIMENTAR VALES-TRANSPORTE, conforme a imagem
abaixo:

Para incluir um movimento de vales-transporte para o empregado, cliquemenu
Movimentos,sub-menu Empregados,sub-menu Vales-Transporte, opção
Movimentar Pagamentos. Na tela MOVIMENTAR VALES-TRANSPORTE,
clique no botão

:

1. Empregado – Selecione ou informe o código do empregado;
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2. Tipo – Selecione ou informe o código do tipo de vale-transporte;
3. Qtd – Informe a quantidade de vales-transporte;
4. Eletrônico – Marque esta opção para incluir que o vale-transporte
informado é eletrônico;
Movimentar:Este procedimento só pode ser feito após a geração do
movimento de vales-transporte (para gerar movimento de valestransporte, ver item 3.8.2.1 – Gerar Vales-Transporte).

2.10 Vales-Refeição

Este menu permite gerar e movimentar os vales-refeição dos empregados.
2.10.1 Gerar Pagamento de Vales-Refeição

Para gerar um pagamento de vale-refeição para os empregados, clique no
menu Movimentos,sub-menu Empregados,sub-menu Vales-Refeição, opção
Gerar Pagamentos. O sistema exibirá a tela GERAR PAGAMENTOS DE
VALES-REFEIÇÃO,conforme a figura abaixo:
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1. Referência – Informe a data de referência para a geração dos ValesRefeição;
2. Período – Informe o período para a geração dos Vales-Refeição;
3. Estabelecimento –Selecione ou informe o código do estabelecimento;
4. Lotação –Selecione ou informe o código da lotação;
5. Obra/Tomador –Selecione ou informe o código da obra/tomador;
6. Quantidade Fixa –Marque esta opção se deseja gerar uma quantidade
fixa de vales-refeição. Ao marcar a opção, a quantidadedeve ser
informada no quadro abaixo.
Estabelecimento, Lotação e Obra/Tomador: Esses campos são filtros.
Utilize-os somente se quiser gerar o movimento para um grupo de
empregados do mesmo estabelecimento,da mesma lotação ou da mesma
obra/tomador.Os campos podem ficar em branco. Caso não queira
realizar algum filtro, serão gerados vales-transporte para todos os
empregados.
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Clique no botão
para continuar o processo de criação. Após avançar,
será exibida a seguinte tela:

O sistema exibirá os empregados e permitirá marcar e desmarcar os mesmos,
possibilitando a criação do movimento para um ou mais empregados conforme
as necessidades do usuário.
Dica:Os empregados selecionados são exibidos com o símbolo
aparecer o símbolo

.Se

, significa que já existe um movimento de vales-

refeição neste mesmo período para esse empregado. É exibida também a
quantidade de empregados que estão selecionados para participar deste
movimento.
Clique no botão
para continuar o processo de criação. Avançando
novamente, será exibida a seguinte tela:
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O sistema informará que já tem todas as informações necessárias para a
geração dos vales-refeição.
Clicando em
, o sistema exibirá uma mensagem informando que o
movimento dos vales-refeição foi gerado com sucesso,,conforme a imagem
abaixo:

2.10.1.1 Movimentar Pagamento de Vales-Refeição
Para movimentar o pagamento de vales-refeição dos empregados, clique no
menu Movimentos,sub-menu Empregados,sub-menu Vales-Refeição, opção
Movimentar Pagamentos. O sistema exibirá a tela para selecionar a
referência que deseja movimentar,conforme a figura abaixo:
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1. Referência –Selecione a data de referência do vale-refeição;
2. Período – O sistema preencherá este campo conforme a referência
gerada;
Para continuar o processo de movimentação, clique no botão
.
Será exibida a tela MOVIMENTAR VALES-REFEIÇÃO,,conforme a imagem
abaixo:

Para incluir um movimento de vales-refeição para o empregado, cliquemenu
Movimentos,sub-menu

Empregados,sub-menu

Vales-Refeição,

opção

Movimentar Pagamentos. Na tela MOVIMENTAR VALES-REFEIÇÃO, clique
no botão

:

1. Empregado – Selecione ou informe o código do empregado;
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2. Tipo – Selecione ou informe o código do tipo de vale-refeição;
3. Qtd – Informe a quantidade de vales-refeição;
Movimentar:Este procedimento só pode ser feito após a geração do
movimento de vales-refeição (para gerar movimento de vales-refeição, ver
item 3.8.3.1 – Gerar Vales-Refeição).

2.11 Empregadores (Sócios)

Este menu permite trabalhar com as movimentações dos Empregadores
(Sócios).
2.11.1 Pagamento dos Empregadores (Sócios)

Para incluir os pagamentos dos empregadores (sócios), clique no menu
Movimentos,sub-menu Empregadores (Sócios), opção Pagamentos. O
sistema
exibirá
a
tela
PAGAMENTOS
DOS
EMPREGADORES
(SÓCIOS),conforme a figura abaixo:
145

Para

incluir um pagamento para o

empregador (sócio), cliquemenu

Movimentos,sub-menu Empregadores (Sócios), opção Pagamentos. O
sistema exibirá a tela PAGAMENTOS DOS EMPREGADORES (SÓCIOS),
clique no botão

:

1. Empregador (Sócio) – Selecione ou informe o código do empregado;
2. Mês/Ano – Informe o mês e ano do pagamento;
3. Estabelecimento – Selecione ou informe o código do estabelecimento;
4. Lotação – Selecione ou informe o código da lotação;
5. Tomador – Selecione ou informe o código do tomador;
6. Data – Informe a data de pagamento;
7. Valor Bruto – Informe o valor bruto do pagamento;
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8. Salário-Maternidade – Informe, caso exista, o valor de saláriomaternidade;
9. Outros Val. INSS – Informe, caso exista, o valor da base de cálculo do
INSS de outros vínculos;
10. INSS – O sistema preencherá este campo conforme os valores do
pagamento;
11. Pensão – Informe, caso exista, o valor de pensão;
12. Dep. – Informe, caso exista, o número de dependentes do empregador
(sócio);
13. Outras Ded. IRRF – Informe, caso exista, o valor de outras deduções
para o IRRF;
14. Outros Val. IRRF – Informe, caso exista, outros valores de IRRF;
15. IRRF – O sistema preencherá este campo conforme os valores do
pagamento;
16. Outros Proventos – Informe o valor de outros proventos para o
pagamento;
17. Outros Descontos – Informe o valor de outros descontos para o
pagamento;
18. Líquido – O sistema calculará o valor líquido do pagamento;
Outros Proventos e Outros Descontos:Estes campos não irão interferir
nos cálculos do INSS e IRRF do pagamento, apenas alterarão o Líquido.
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2.11.2 Editar o Pagamento do Empregador (Sócio)
Para

editar

um

pagamento

de

empregador

(sócio),

cliquemenu

Movimentos,sub-menu Empregadores (Sócios), opção Pagamentos. O
sistema exibirá a tela PAGAMENTOS DOS EMPREGADORES (SÓCIOS),
clique no botão

. Agora bastaefetuar as alterações desejadas.

Depois de efetuar as alterações desejadas, clique no botão

para

salvar as alterações.
2.11.3 Excluir o Pagamento do Empregador (Sócio)
Para

excluir

um

pagamento

de

empregador

(sócio),

cliquemenu

Movimentos,sub-menu Empregadores (Sócios), opção Pagamentos. O
sistema exibirá a tela PAGAMENTOS DOS EMPREGADORES (SÓCIOS),
clique no botão

. O sistema exibirá a tela de confirmação da

exclusão:
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Para prosseguir com o procedimento de exclusão, clique no botão

.

2.11.4 Consultar o Pagamento do Empregador (Sócio)
Para consultar um pagamento de empregador (sócio), cliquemenu
Movimentos,sub-menu Empregadores (Sócios), opção Pagamentos. O
sistema exibirá a tela PAGAMENTOS DOS EMPREGADORES (SÓCIOS),
clique no botão
conforme a imagem abaixo:

. Serão exibidos os dados do empregado,

2.11.5 Listar o Pagamento do Empregador (Sócio)
Para listar os pagamentos de empregadores (sócios) cadastrados, cliquemenu
Movimentos,sub-menu Empregadores (Sócios), opção Pagamentos. O
sistema exibirá a tela PAGAMENTOS DOS EMPREGADORES (SÓCIOS),
clique no botão

. Será exibida a tela Listagem de Pagamento de

Pró-Labore, conforme a tela abaixo:
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1. Período – Informe o período que deseja listar;
2. Estabelecimento –Selecione ou informe o código do estabelecimento;
3. Lotação –Selecione ou informe o código da lotação;
4. Empregador (Sócio) –Selecione ou informe o código do empregador
(sócio);
Estabelecimento, Lotação, Empregador (Sócio): Esses campos são filtros.
Utilize-os somente se quiser gerar o relatório para um grupo de
empregadores do mesmo estabelecimento ouda mesma lotação.Os
campos podem ficar em branco. Caso não queira realizar algum filtro,
serão listados todos os pagamentos existentes.

Clique no botão

para listar o relatório. Caso não deseje visualizar e

queira logo imprimir, clique no botão

.

2.11.6 Gerar Pagamentos Mensais

Para gerar os pagamentos dos empregadores (sócios)automaticamente,
conforme o cadastro do empregador, clique no menu Movimentos,sub-menu
Empregadores (Sócios), opção Gerar Pagamentos Mensais. Será exibida a
seguinte tela:
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1. Mês/Ano –Informe o mês e ano em que deseja gerar o pagamento;
Para gerar o pagamento, clique no botão
. Será exibida uma
mensagem de confirmação da geração dos pagamentos, conforme a imagem
abaixo:

2.11.7 Distribuição de Lucros
Para incluir as distribuições de lucros para os empregadores (sócios), clique no
menu Movimentos,sub-menu Empregadores (Sócios), opção Distribuição
de Lucros. O sistema exibirá a tela DISTRIBUIÇÃO DOS LUCROS PARA
EMPREGADORES (SÓCIOS),conforme a figura abaixo:

Para incluir uma distribuição de lucro para o empregador (sócio), cliquemenu
Movimentos,sub-menu Empregadores (Sócios), opção Distribuição de
Lucros. O sistema exibirá a tela DISTRIBUIÇÃO DOS LUCROS PARA
EMPREGADORES (SÓCIOS), clique no botão

:
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1. Mês/Ano – Informe o mês e ano do pagamento;
2. Empregador (Sócio) – Selecione ou informe o código do empregador;
3. Valor – Informe o valor da distribuição de lucros do empregador

2.12 Autônomos

Este menu permite trabalhar com as movimentações dos Autônomos.

2.12.1 Pagamento dos Autônomos
Para incluir os pagamentos dos autônomos, clique no menu Movimentos,submenu Autônomos, opção Pagamentos. O sistema exibirá a tela
PAGAMENTOS DE AUTÔNOMOS,conforme a figura abaixo:
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Para incluir um pagamento para um autônomo, cliquemenu Movimentos,submenu Autônomos, opção Pagamentos. O sistema exibirá a tela
PAGAMENTOS DE AUTÔNOMOS. O autônomo que será incluído no
pagamento deve ser selecionado e deve-se clicar no botão

Para incluir um pagamento, clique no botão

.

. O sistema abrirá a

tela de inclusão de pagamento, conforme a imagem abaixo:
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1. Mês/Ano – Informe o mês e ano do pagamento;
2. Cálculo – Informe e data de cálculo do pagamento;
3. Estabelecimento – Selecione ou informe o código do estabelecimento;
4. Tomador – Selecione ou informe o código do tomador;
5. Lotação – Selecione ou informe o código da lotação;
6. Transportador de Passageiros – Marque esta opção caso deseje
informar que o serviço do autônomo foi de transporte de passageiros;
7. Serviço – Este campo será preenchido automaticamente conforme o
cadastro do autônomo, porém o usuário pode alterar os valores
conforme desejar;
8. Serviços (Compet): – Este campo será preenchido automaticamente
conforme os pagamentos já existentes na competência;
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9. Serviço (Caixa) – Este campo será preenchido automaticamente
conforme o cadastro do autônomo, porém o usuário pode alterar os
valores conforme desejar;
10. Outros Vínculos – Este campo será preenchido automaticamente
conforme o cadastro do autônomo, porém o usuário pode alterar os
valores conforme desejar;
11. INSS

Outros

Vínculos

–

Este

campo

será

preenchido

automaticamente conforme o cadastro do autônomo, porém o usuário
pode alterar os valores conforme desejar;
12. INSS – Este campo será preenchido automaticamente conforme os
valores do pagamento do autônomo;
13. SEST/SENAT – Este campo será preenchido automaticamente
conforme o cadastro do autônomo, porém o usuário pode alterar os
valores conforme desejar;
14. ISS – Este campo será preenchido automaticamente conforme o
cadastro do autônomo, porém o usuário pode alterar os valores
conforme desejar;
15. Deduç. IRRF – Este campo será preenchido automaticamente
conforme o cadastro do autônomo, porém o usuário pode alterar os
valores conforme desejar;
16. IRRF – Este campo será preenchido automaticamente conforme os
valores do pagamento do autônomo;
17. Outros Proventos – Este campo será preenchido automaticamente
conforme o cadastro do autônomo, porém o usuário pode alterar os
valores conforme desejar;
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18. Outros Descontos – Este campo será preenchido automaticamente
conforme o cadastro do autônomo, porém o usuário pode alterar os
valores conforme desejar;
19. Líquido – Este campo será preenchido automaticamente conforme os
valores do pagamento do autônomo;

Outros Proventos e Outros Descontos:Estes campos não irão interferir
nos cálculos do INSS e IRRF do pagamento, apenas alterarão o Líquido.

20. Serviço – Selecione ou informe o código do serviço do autônomo;
21. Descrição do Serviço – Caso deseje, descreva o serviço do
autônomo. Esta informação será utilizada na emissão do recibo de
pagamento do autônomo;

2.12.2 Consultar os Pagamentos do Autônomo
Para consultar o pagamento de um autônomo, cliquemenu Movimentos,submenu Autônomos, opção Pagamentos. O sistema exibirá a tela
PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS, clique no botão
exibidos os dados do autônomo, conforme a imagem abaixo:

. Serão
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Após consultar o que deseja, basta clicar no botão
tela anterior.

para retornar à

2.12.3 Gerar Pagamentos Mensais
Para gerar os pagamentos dos autônomosautomaticamente conforme o seu
cadastro, clique no menu Movimentos,sub-menu Autônomo, opção Gerar
Pagamentos Mensais. Será exibida a seguinte tela:

1. Mês/Ano –Informe o mês e ano em que deseja gerar o pagamento;
2. Seq –Informe o número sequencial para criação do pagamento;
3. Estabelecimento –Selecione ou informe o código do estabelecimento para o
qual deseja emitir os recibos de pagamento;
4. Lotação – Selecione ou informe o código da lotação
emitir os recibos de pagamento;

em

que

deseja

Estabelecimento e Lotação: Esses campos são filtros. Utilize-os somente
se quiser gerar o pagamento dos autônomos de um determinado
estabelecimento ou lotação.

Para gerar o pagamento, clique no botão
. Será exibida uma
mensagem de confirmação da geração dos pagamentos, conforme a imagem
abaixo:
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2.12.4 Excluir de Lotes de Pagamento
Para excluir os pagamentos dos autônomosem lote, clique no menu
Movimentos,sub-menu Autônomo, opção Exclusão de Lote de Pagamento.
Será exibida a seguinte tela:

Para excluir o pagamento em lote, selecione o mês/ano em que deseja excluir
e clique no botão

.

Para prosseguir com o procedimento de exclusão, clique no botão

.

2.13 GPS
Este menu permite incluir as movimentações da GPS.
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2.13.1 Movimentações da GPS
Para movimentar uma GPS, clique no menu Movimentos,sub-menu
Obrigações Mensais, opção GPS. O sistema exibirá a tela MOVIMENTAÇÃO
DE GPS,conforme a figura abaixo:
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Para incluir uma GPS, cliquemenu Movimentos,sub-menu Obrigações
Mensais, opção GPS. O sistema exibirá a tela MOVIMENTAÇÃO DE GPS,
clique no botão

:

1. Mês/Ano – Informe o mês e ano da GPS;
2. Estabelecimento – Selecione ou informe o código do estabelecimento;
3. Obra/Tomador – Selecione ou informe o código da lotação;
4. Código de Pagamento – Este campo será preenchido conforme o
cadastro da situação do estabelecimento (ver item 3.1.3.1.2 – Situação
Estabelecimentos – Aba Pessoal)
5. Cooperativa de Trabalho:
•

Base de Cálculo –Informe a base de cálculo referente às
cooperativas de trabalho;

•

Alíquota % –Informe a alíquota referente à base de cálculo das
cooperativas de trabalho;
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•

Valor – O sistema preencherá este campo conforme base de
cálculo e alíquota informada;

6. Autônomos:
•

Remuneração –O sistema preencherá este campo conforme os
pagamentos de autônomos criados na competência da GPS;

•

SEST / SENAT –O sistema preencherá este campo conforme a
remuneração dos autônomos na competência da GPS;

7. Empregadores:
•

Remuneração –O sistema preencherá este campo conforme os
pagamentos dos empregadores criados na competência da GPS;

8. Compensação – Deduções: Marque esta opção caso deseje informar
valores de compensação ou dedução na GPS.
•

Início –Informe a competência inicial referente à compensação
utilizada;

•

Fim –Informe a competência final referente à compensação
utilizada;
9. Segurados:
•
•

•

10.

11.

Empregados –O sistema preencherá este campo conforme a
movimentação da competência da GPS;
Empregadores (Sócios) - O sistema preencherá este campo
conforme a movimentação da competência da GPS;
Autônomos - O sistema preencherá este campo conforme a
movimentação da competência da GPS;
Outras Deduções:

•

Salário-Família –O sistema preencherá este campo conforme a
movimentação da competência da GPS;

•

Salário-Maternidade - O sistema preencherá este campo
conforme a movimentação da competência da GPS;
Serviços:
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•

Retenções –Caso exista, informe o valor das retenções
referentes à competência da GPS;

•

Faturas Emitidas – Caso deseje, informe o número de faturas
referentes à retenção informada;

12.

Comercialização de Produção
•

Pessoal Jurídica –Informe o valor da comercialização de
produtos referente à pessoa jurídica. Este campo deve ser
habilitado no cadastro do estabelecimento, marcando a opção
(ver item 2.1.1 – Incluir Empresa);

•

Pessoa Física – Informe o valor da comercialização de produtos
referente à pessoa física. Este campo deve ser habilitado no
cadastro do estabelecimento, marcando a opção (ver item 2.1.1 –
Incluir Empresa);

13.

INSS
•

Segurados –O sistema preencherá este campo conforme a
movimentação da competência da GPS;

•

Empresa - O sistema preencherá este campo conforme a
movimentação da competência da GPS e informações da
situação do estabelecimento (ver item 3.1.3.1.2 – Situação
Estabelecimentos – Aba Pessoal);
Deduções - O sistema preencherá este campo conforme os
campos das Outras Deduções;

•

•

Valor Devido – O sistema preencherá este campo conforme os
valores de Segurados, Empresa e Deduções;

•

Outras Entidades - O sistema preencherá este campo conforme
a movimentação da competência da GPS e informações da
situação do estabelecimento (ver item 3.1.3.1.2 – Situação
Estabelecimentos – Aba Pessoal);

•

Total a Recolher - O sistema preencherá este campo conforme o
valor devido a outras entidades;
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14.

Compensação MEI – Este campo é preenchido automaticamente

pelo sistema. Para que seja calculada a compensação MEI, a empresa
deve estar cadastrada como “Microempreendendor Individual” (ver item
2.1.1 – Incluir Empresa).
2.13.2 Consultar uma GPS
Para consultar uma GPS, cliquemenu Movimentos,sub-menu Obrigações
Mensais, opção GPS. O sistema exibirá a tela MOVIMENTAÇÃO DE GPS,
clique no botão
imagem abaixo:

. Serão exibidos os dados da GPS, conforme a

2.13.3 Listar uma GPS
Para listar uma GPS, cliquemenu Movimentos,sub-menu Obrigações
Mensais, opção GPS. O sistema exibirá a tela MOVIMENTAÇÃO DE GPS,
clique no botão

. Será exibida a tela Listagem de GPS, conforme

a tela abaixo:
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1. Mês/Ano –Informe o mês e ano da GPS;
2. Data de Vencimento –O sistema informará a data automaticamente
conforme o mês e ano informado;
3. Estabelecimento –Selecione ou informe o código do estabelecimento;
4. Obra/Tomador –Selecione ou informe o código da obra/tomador;
5. Lotação –Selecione ou informe o código da lotação;
6. Código de Pagamento –O sistema incluirá este campo conforme a GPS
cadastrada;
Clique no botão

para listar o relatório. Caso não deseje visualizar e

queira logo imprimir, clique no botão

.
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2.14 GFIP

Este menu permite gerar as informações da Guia de Recolhimento do FGTS e
de Informações à Previdência Social- GFIP – para importar para o SIFIP. Esta
informação é uma obrigação mensal da empresa.
2.14.1 Gerar Arquivo GFIP
Para gerar uma arquivo GFIP, clique no menu Movimentos,sub-menu
Obrigações Mensais, opção GFIP. O sistema exibirá a seguinte tela:

1. Competência –Informe a competência para a qual deseja gerar o
arquivo GFIP;
2. Código – Selecione ou Informe o código de movimentação da GFIP;
3. Modalidade – Selecione ou Informe o código da modalidade da GFIP;
4.

Recolhimento FGTS:
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•

Indicador –Selecione o indicador de recolhimento do FGTS entre
No Prazo ou Em Atraso;

•

Data – Informe a data de recolhimento do FGTS. Este campo
somente será habilitado se o indicador de recolhimento do FGTS
for “Em Atraso”;

5.

Recolhimento da Previdência Social:
•

Indicador –Selecione o indicador de recolhimento da Previdência
Social entre No Prazo ou Em Atraso;

•

Data – Informe a data de recolhimento da Previdência Social.
Este campo somente será habilitado se o indicador da
Previdência Social for “Em Atraso”;

6. Não informar empregados sem PIS cadastrado – Marque esta opção
caso deseje que o sistema não inclua no arquivo GFIP os empregados
sem o PIS cadastrado;
7. Informar com valores complementares – Marque esta opção caso
deseje que o sistema some no arquivo GFIP os valores referentes a
complementos criados na competência.

Clique no botão

para continuar o processo de criação ou no botão

para cancelar todo o processo.
Após avançar, será exibida a seguinte tela:
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8. Selecione as Empresas – Marque ou desmarque as empresaspara as quais
deseja gerar o movimento da GFIP;

Clique no botão
para continuar o processo de criação. Avançando
novamente, será exibida a seguinte tela:

9. Estabelecimentos – Selecione os estabelecimentos em que deseja
gerar o arquivo GFIP;
Clique no botão
para continuar o processo de geração do arquivo
GFIP. Após avançar, será exibida a seguinte tela:
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10. Lotações – Marque ou desmarque as lotações que deseja gerar no
arquivo GFIP;

11. Segurados – Marque ou desmarque os empregados que deseja gerar
no arquivo GFIP;

Clique no botão
para continuar o processo de geração do arquivo
GFIP. Após avançar, será exibida a seguinte tela:
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12. Diretório Destino – Informe o manualmente o caminho onde deseja salvar
o arquivo da GFIP;
, o sistema
13. Botão Selecione o Diretório Destino – Clicando no botão
abrirá uma tela para localizar o diretório onde será salvo o arquivo GFIP,
conforme a imagem abaixo:

Selecione o diretório destino e clique no botão

.

Clicando no botão
, o sistema irá gerar o arquivo e em seguida
exibirá uma mensagem de confirmação, conforme a imagem abaixo:
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2.15 CAGED

Este menu permite gerar as informações do Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados -CAGED. Esta informação é uma obrigação mensal da
empresa e deve ser informada ao Ministério do Trabalho e Empregado sempre
que houver uma admissão ou uma demissão na empresa.
2.15.1 Gerar Arquivo CAGED
Para gerar uma arquivo CAGED, clique no menu Movimentos,sub-menu
Obrigações Mensais, opção CAGED. O sistema exibirá a seguinte tela:
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1. Mês/Ano –Informe o mês e ano que em deseja gerar o arquivo CAGED;
2. Usar Denominação Social da Empresa – Marque esta opção para
gerar o CAGED com a denominação social da empresa e não com o
nome do estabelecimento;
3. Centralização no Estabelecimento Matriz – Marque esta opção para
centralizar as informações dos estabelecimentos na matriz;
4. Empresas:
•

Atual –Gera o arquivo apenas da empresa que está sendo
acessada;

•

Todas – Gera o arquivo para várias empresas. Ao marcar esta
opção, o sistema possibilitará ao usuário marcar e desmarcar as
empresas que deseja incluir no arquivo CAGED;

Clique no botão
CAGED.

para continuar o processo de geração do arquivo

Após avançar, será exibida a seguinte tela:
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5. Responsável – Marque esta opção se ocorreram alterações cadastrais
desde o último envio do CAGED;
6. Estabelecimento – O sistema exibirá todos os estabelecimentos da
empresa, possibilitando ao usuário marcar ou desmarcar conforme
desejado;
7. Alterar o número de empregados do estabelecimento no 1° dia –
Marque esta opção se deseja alterar a quantidade de empregados no
primeiro dia do mês;

Clique no botão
para continuar o processo de geração. Avançando
novamente, será exibida a seguinte tela:
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8. Movimentações – O sistema exibirá as admissões e demissões que
ocorreram na competência, possibilitando ao usuário marcar ou
desmarcar o empregado conforme suas necessidades;
Clique no botão
CAGED.

para continuar o processo de geração do arquivo

Após avançar, será exibida a seguinte tela:

9. Meio Físico – Selecione o meio físico para geração do arquivo CAGED
entre Disquete, Fita ou Outros;
10. Diretório Destino – Informe o manualmente o caminho onde deseja
salvar o arquivo da CAGED;
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11. Botão Selecione o Diretório Destino – Clicando no botão
, o
sistema abrirá uma tela para localizar o diretório onde deseja salvar o
arquivo CAGED, conforme a imagem abaixo:

Selecione o diretório destino e clique no botão

. Retornando à tela

Gerar Arquivo Magnético para o CAGED, basta Clicar no botão
,o
sistema irá gerar o arquivo e em seguida exibirá uma mensagem de
confirmação, conforme a imagem abaixo:

Pronto, o arquivo foi gerado com sucesso! Caso deseje visualizar a listagem de
conferência do arquivo gerado, basta clicar no botão

.

2.16 GRRF
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Este menu permite gerar as informações da GRRF – Guia de Recolhimento
Rescisório do FGTS. Esta movimentação deve ser efetuada sempre que
houver rescisão e nesta existir GRRF. É com a GRRF que a empresa efetua o
recolhimento do FGTS do empregado demitido.
2.16.1 Gerar Arquivo GRRF
Para gerar uma arquivo GRRF, clique no menu Movimentos,sub-menu
Obrigações Mensais, opção GRRF. O sistema exibirá a seguinte tela:

1. Período –Informe período da rescisão para que o sistema busque os
movimentos existentes e gere o arquivo da GRRF;
2. Recolhimento – Informe a data para recolhimento da GRRF;
3. Não informar empregados sem PIS cadastrado – Marque esta opção
caso não deseje incluir no arquivo da GRRF os empregados sem PIS
cadastrado;
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4. Informar apenas valores complementares – Marque esta opção caso
deseje gerar o arquivo da GRRF apenas com os valores de
complementos criados;
5. Dissídio Coletivo – Marque esta opção caso esteja gerando o arquivo
da GRRF referente a um complemento e este for por motivo de dissídio
coletivo;

Clique no botão
para continuar o processo de geração do arquivo
GRRF. Após avançar, será exibida a seguinte tela:

6. Selecione as Empresas – Marque ou desmarque as empresas em que
deseja gerar no arquivo GRRF;

Clique no botão
para continuar o processo de geração. Avançando
novamente, será exibida a seguinte tela:
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7. Estabelecimentos – O sistema exibirá todos os estabelecimentos da
empresa, possibilitando ao usuário marcar ou desmarcar o
estabelecimento desejado conforme suas necessidades;
8. Tomadores – Caso existam, o sistema exibirá todos os tomadores da
empresa, possibilitando ao usuário marcar ou desmarcar o tomador
desejado conforme suas necessidades;
Clique no botão
para continuar o processo de geração do arquivo
GRRF. Após avançar, será exibida a seguinte tela:
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9. Empregados – O sistema exibirá todos os empregados da empresa,
possibilitando ao usuário marcar ou desmarcar o empregado desejado
conforme suas necessidades;
para continuar o processo de geração do arquivo.
Clique no botão
Após avançar, será exibida a seguinte tela:

10. Diretório Destino – Informe o manualmente o caminho onde deseja
salvar o arquivo da GRRF;
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11. Botão Selecione o Diretório Destino – Clicando no botão
, o
sistema abrirá uma tela para localizar o diretório onde deseja salvar o
arquivo GRRF, conforme a imagem abaixo:

Selecione o diretório destino e clique no botão

. Retornando à tela

Gerar GRRF, basta clicvar no botão
, o sistema irá gerar o arquivo e
em seguida exibirá uma mensagem de confirmação conforme a imagem
abaixo:
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3 Menu Relatórios
Através do menu Relatórios é possível visualizar e imprimir todos os
movimentos criados no sistema. Esses relatórios servirão para conferências e
gerenciamento dos movimentos da empresa, dentre outras necessidades do
usuário.
3.1 Adiantamento de Folha de Pagamento
Nesta opção, serão gerados os relatórios do movimento de adiantamentos de
folha de pagamento.
3.1.1 Listagem de Pagamento

Opção que permite visualizar toda a movimentação do adiantamento de folha.
Com este relatório, é possível conferir, de forma simples e rápida, o
adiantamento de folha.
•

Listagem de Pagamento (Aba Opções)

Para visualizar ou imprimir a listagem de pagamento do adiantamento de folha
de pagamento, clique nomenu Relatórios,sub-menu Adiantamento de Folha
de Pagamento, opção Listagem de Pagamento. O sistema exibirá a seguinte
tela:
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Na aba Opções, temos os seguintes campos:

1. Mês/Ano –Informe o mês e ano em que deseja visualizar a listagem;
2. Seq. – Selecione ou informe a sequencial do movimento em que deseja
visualizar a listagem;
3. Emissão – Informe a data de emissão da listagem;
4. Estabelecimento –Selecione ou informe o código do estabelecimento
de onde deseja emitir a listagem;
5. Obra/Tomador – Selecione ou informe o código da obra/tomador que
deseja emitir a listagem;
6. Lotação – Selecione ou informe o código da lotação em
emitir a listagem;

que

deseja

7. Vínculo – Selecione ou informe o código do vínculo em que deseja
emitir a listagem;
Estabelecimento, Obra/Tomador e Lotação: Esses campos são filtros.
Utilize-os somente se quiser gerar o relatório para um determinado
estabelecimento, obra/tomador ou lotação.

181

Clique no botão

para listar o relatório. Caso não deseje visualizar e

queira logo imprimir, clique no botão

.

• Listagem de Pagamento (Aba Configuração)
Antes de visualizar a listagem de pagamento de adiantamento de folha,
algumas configurações podem ser efetuadas para adequar o relatório às
necessidades do usuário ou da empresa.
Para configurar a listagem de pagamento do adiantamento de folha de
pagamento, cliquemenu Relatórios,sub-menu Adiantamento de Folha de
Pagamento, opção Listagem de Pagamento.O sistema exibirá a tela
LISTAGEM DE PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE FOLHA. Clique na aba
Configuração, conforme a imagem abaixo. Serão apresentadas as seguintes
opções:
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1. Imprimir Empregado –Marque esta opção para imprimir os empregados
na listagem;
2. Espaço Para Assinatura – Marque esta opção para incluir um espaço
para assinatura na listagem;
3. Linha de Separação de Empregados – Marque esta opção para incluir
uma linha para separar os empregados;
4. Nome completo das Lotações – Marque esta opção para exibir o nome
completo das lotações na listagem;
5. Identificar Lotação em Início de Página – Marque esta opção para
identificar a lotação no início da página;
6. Saltar Página Quando Houver Mudança no Nível de Lotação –
Marque esta opção para saltar a página quando houver mudança no
nível da lotação. Ao marcar esta opção, o nível da lotação para a
mudança da página deve ser informado;
7. Imprimir Base de Cálculo – Marque esta opção para imprimir as bases
de cálculos na listagem;
8. Imprimir Cargo – Marque esta opção para imprimir o cargo dos
empregados na listagem
9. Imprimir Data de Admissão – Marque esta opção para imprimir a data
de admissão dos empregados na listagem;
10. Lotações –Marque os níveis das lotações em que deseja agrupar seus
valores;
•

Totalizar –Marque esta opção caso deseje totalizar a listagem;

•

Totalizar Em Páginas Separadas–Marque esta opção caso
deseje totalizar a listagem em páginas separadas;

11. Definir Como Padrão – Marque esta opção caso deseje definir as
configurações efetuadas como padrão para as próximas listagens;

Após efetuar as configurações desejadas, basta voltar e preencher a aba
Opções para geração da listagem.
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Clique no botão

para listar o relatório. Caso não deseje visualizar e

queira logo imprimir, clique no botão

.

3.1.2 Recibo de Pagamento
Este menu permite emitir os recibos de pagamento do movimento de
adiantamento de folha de pagamento.

•

Recibo de Pagamento (Aba Opções)

Para visualizar ou imprimir os recibos de pagamento do adiantamento de folha
de pagamento, cliquemenu Relatórios,sub-menu Adiantamento de Folha de
Pagamento, opção Recibo de Pagamento. O sistema exibirá a seguinte tela:

Na aba opções, temos os seguintes campos:
1. Mês/Ano –Informe o mês e ano em que deseja emitir os recibos de
pagamento;
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2. Seq. – Selecione ou informe a sequencial do movimento em que deseja
emitir os recibos de pagamento;
3. Estabelecimento –Selecione ou informe o código do estabelecimento
de onde deseja emitir o recibo de pagamento;
4. Obra/Tomador – Selecione ou informe o código da obra/tomador que
deseja emitir o recibo de pagamento;
5. Lotação – Selecione ou informe o código da lotação em
emitir o recibo de pagamento;

que

deseja

6. Vínculo – Selecione ou informe o código do vínculo em que deseja
emitir a listagem;

Estabelecimento, Obra/Tomador e Lotação: Esses campos são filtros.
Utilize-os somente se quiser gerar o relatório para um determinado
estabelecimento, obra/tomador ou lotação.

7. A Partir do Empregado – Selecione ou informe o código do empregado
a partir do qual deseja emitir o recibo de pagamento;
8. Até o Empregado – Selecione ou informe o código do empregado até o
qual deseja emitir o recibo de pagamento;
A partir do Empregado e Até o Empregado: Esses campos também são
filtros e servem para determinar um intervalo entre os empregados para a
emissão dos recibos de pagamento. Por exemplo: Se no meu movimento
tenho os empregados de 000001 ao 000030 e desejo emitir os recibos
dos empregados de código 000010 ao 000015, basta informar o código
000010 no campo “ A partir do Empregado” e o código 000015 no campo
“Até o empregado”.
9. Mensagem –Caso deseje incluir alguma mensagem no recibo de
pagamento, basta digitá-la neste campo;
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Clique no botão

para listar o relatório. Caso não deseje visualizar e

queira logo imprimir, clique no botão

.

• Recibo de Pagamento (Aba Configuração)
Antes de visualizar os recibos de pagamento do adiantamento de folha,
algumas configurações podem ser efetuadas para adequar o relatório às
necessidades do usuário ou da empresa.
Para configurar os recibos de pagamento do adiantamento de folha de
pagamento, cliquemenu Relatórios,sub-menu Adiantamento de Folha de
Pagamento, opção Recibo de Pagamento. O sistema exibirá a tela RECIBO
DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE FOLHA. Clique
na aba Configuração, conforme a imagem abaixo. Serão apresentadas as
seguintes opções:

1. Imprimir Apenas o Código da Lotação –Marque esta opção para
imprimir apenas o código da lotação do empregado;
2. Imprimir Apenas o Nome a Lotação de Último Nível – Marque esta
opção para imprimir apenas o último nível das lotações;
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3. Imprimir Apenas um Recibo por Página – Marque esta opção para
imprimir apenas um recibo de pagamento por página;
4. Enviar e-mail Para o Empregado – Marque esta opção caso deseje
enviar o recibo de pagamento para o e-mail do empregado. Esta
configuração só será habilitada se a opção “Imprimir Apenas um Recibo
por Página” também estiver habilitada;
5. Tamanho Variável – Marque esta opção para que o recibo de
pagamento não siga um tamanho padrão e seja configurado conforme
os proventos e descontos do empregado, diminuindo ou aumentando
seu tamanho;
6. Imprimir Valores Zerados – Marque esta opção para emitir os recibos
com os valores zerados;
7. Drive – Efetue alterações na fonte, tamanho das margens, inclusão ou
exclusão de determinados campos etc., diretamente no drive do
relatório;
8. Ordenar Por – Selecione a forma de ordenamento entre Lotação Código, Lotação – Nome, Lotação – Atributo, Código, Nome ou Atributo;
9. Cópias – Informe a quantidade de cópias do recibo de pagamento por
empregado;
10. Atributo – Selecione ou informe o código do atributo dos empregados.
Esta informação servirá como filtro, ou seja, serão impressos os recibos
dos empregados que tenham o atributo informado cadastrado;
11. Imagem do Cabeçalho – Selecione uma imagem para ser impressa no
cabeçalho dos recibos de pagamento;
12. Imprimir Mensagem Para – Selecione para quais empregados deseja
imprimir mensagem no recibo entre Todos, Aniversariantes do Mês ou
Nenhum;
13. Definir Como Padrão – Marque esta opção caso deseje definir as
configurações efetuadas como padrão para as próximas listagens.
Após efetuar as configurações desejadas, basta voltar e preencher a aba
opções para geração do relatório.
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Clique no botão

para listar os recibos. Caso não deseje visualizar

e queira logo imprimir, clique no botão

.

3.1.3 Contracheque
Este menu permite emitir os contracheques do movimento de adiantamento de
folha de pagamento.

•

Contracheque (Aba Opções)

Para visualizar ou imprimir os contracheques de pagamento do adiantamento
de folha de pagamento, cliquemenu Relatórios,sub-menu Adiantamento de
Folha de Pagamento, opção Contracheque. O sistema exibirá a seguinte tela:
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Na aba opções, temos os seguintes campos:
1. Mês/Ano –Informe o mês e ano em que deseja emitir os contracheques;
2. Seq. – Selecione ou informe a sequencial do movimento em que deseja
emitir os contracheques;
3. Estabelecimento –Selecione ou informe o código do estabelecimento
de onde deseja emitir os contracheques;
4. Obra/Tomador – Selecione ou informe o código da obra/tomador que
deseja emitir os contracheques;
5. Lotação – Selecione ou informe o código da lotação em
emitir os contracheques;

que

deseja

6. Vínculo – Selecione ou informe o código do vínculo em que deseja
emitir a listagem;

Estabelecimento, Obra/Tomador e Lotação: Esses campos são filtros.
Utilize-os somente se quiser gerar o relatório para um determinado
estabelecimento, obra/tomador ou lotação.
7. A Partir do Empregado – Selecione ou informe o código do empregado
a partir do qual deseja emitir os contracheques;
8. Até o Empregado – Selecione ou informe o código do empregado até o
qual deseja emitir os contracheques;
A partir do Empregado e Até o Empregado: Esses campos também são
filtros e servem para determinar um intervalo entre os empregados para a
emissão dos contracheques.
9. Mensagem –Caso deseje incluir alguma mensagem nos contracheques,
basta digitá-la neste campo;
Clique no botão

para listar oscontracheques. Caso não deseje

visualizar e queira logo imprimir, clique no botão

.
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•

Contracheque (Aba Configuração)

Antes de visualizar os contracheques do adiantamento de folha, algumas
configurações podem ser efetuadas para adequar o relatório às necessidades
do usuário ou da empresa.
Para configurar os contracheques do adiantamento de folha de pagamento,
cliquemenu Relatórios,sub-menu Adiantamento de Folha de Pagamento
opção Contracheques. O sistema exibirá a tela CONTRACHEQUE DE
PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE FOLHA. Clique na aba Configuração,
conforme a imagem abaixo. Serão apresentadas as seguintes opções:

1. Imprimir em 2 (duas) Colunas –Marque esta opção para imprimir os
contracheques em duas colunas;
•

Imprimir duas Cópias por Linha –Marque esta opção para
imprimir duas cópias por linhano contracheque;

•

Destacar Descontos –Marque esta opção caso deseje destacar
os descontos nos contracheques;
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•

Separar Proventos e Descontos –Marque esta opção caso
deseje separar os proventos dos descontos nos contracheques;

2. Imprimir Apenas o Código da Lotação –Marque esta opção para
imprimir apenas o código da lotação do empregado;
3. Imprimir Apenas o Nome a Lotação de Último Nível – Marque esta
opção para imprimir apenas o último nível das lotações;
4. Desabilitar Impressão de Página Cheia – Marque esta opção para
determinar a quantidade de eventos que deseja imprimir no
contracheque. Ao marcar esta opção, a quantidade de eventos no
campo “Eventos por Página”deve ser informada;
5. Drive – Efetue alterações como fonte, tamanho das margens, inclusão
ou exclusão de determinados campos etc., diretamente no drive do
relatório;
6. Ordenar Por – Selecione a forma de ordenamento entre Lotação Código, Lotação – Nome, Lotação – Atributo, Código, Nome ou Atributo;
7. Cópias – Informe a quantidade de cópias do contracheque por
empregado;
8. Atributo – Selecione ou informe o código do atributo dos empregados.
Esta informação servirá como filtro, ou seja, serão impressos os
contracheques dos empregados que tenham o atributo informado
cadastrado;
9. Imprimir Mensagem Para – Selecione para quais empregados deseja
imprimir mensagem no recibo entre Todos, Aniversariantes do Mês ou
Nenhum;
10. Definir Como Padrão – Marque esta opção caso deseje definir as
configurações efetuadas como padrão para as próximas listagens.
Após efetuar as configurações desejadas, basta voltar e preencher a aba
opções para geração do relatório.
Clique no botão

para listar os recibos. Caso não deseje visualizar

e queira logo imprimir, clique no botão

.
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3.2 Folha Sintética

Esta opção permite visualizar toda a movimentação do adiantamento de folha
de forma resumida.
•

Folha Sintética (Aba Opções)

Para visualizar ou imprimir a folha sintética do adiantamento de folha de
pagamento, clique menu Relatórios,sub-menu Adiantamento de Folha de
Pagamento, opção Folha Sintética. O sistema exibirá a seguinte tela:

Na aba opções, temos os seguintes campos:
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1. Mês/Ano –Informe o mês e ano em que deseja visualizar a listagem;
2. Seq. – Selecione ou informe a sequencial do movimento em que deseja
visualizar a listagem;
3. Estabelecimento –Selecione ou informe o código do estabelecimento
de onde deseja emitir a listagem;
4. Obra/Tomador – Selecione ou informe o código da obra/tomador que
deseja emitir a listagem;
5. Lotação – Selecione ou informe o código da lotação em
emitir a listagem;

que

deseja

6. Ordenar Por – Selecione a forma de ordenação entre Código, Nome,
Lotação – Código e Lotação – Nome;
Estabelecimento, Obra/Tomador e Lotação: Esses campos são filtros.
Utilize-os somente se quiser gerar o relatório para um determinado
estabelecimento, obra/tomador ou lotação.
Clique no botão

para listar o relatório. Caso não deseje visualizar e

queira logo imprimir, clique no botão

•

.

Folha Sintética (Aba Configurações)

Antes de visualizar a folha sintética do adiantamento de folha, algumas
configuraçõespodem ser efetuadas para adequar o relatório às necessidades
do usuário ou da empresa.
Para configurar a folha sintética do adiantamento de folha de pagamento,
cliquemenu Relatórios,sub-menu Adiantamento de Folha de Pagamento,
opção Folha Sintética. O sistema exibirá a tela FOLHA SINTÉTICA. Clique na
aba Configuração, conforme a imagem abaixo. Serão apresentadas as
seguintes opções:
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1. Drive – Efetue alterações como fonte, tamanho das margens, inclusão
ou exclusão de determinados campos etc., diretamente no drive do
relatório;
2. Eventos – Selecione ou informe um ou mais eventos que deseja listar
no relatório;
3. Totalizar Lotação –Marque os níveis das lotações em que deseja
agrupar os valores;
4. Espaço Para Assinatura – Marque esta opção para incluir um espaço
para assinatura no relatório;
5. Espaço Para Data – Marque esta opção para incluir um espaço para
data no relatório;
6. Imprimir Cabeçalho Por Empregado – Marque esta opção para
imprimir o cabeçalho por empregado;
7. Imprimir em Modo Paisagem – Marque esta opção para imprimir o
relatório em modo paisagem;
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8. Imprimir o Cargo – Marque esta opção para imprimir o cargo do
empregado no relatório;
9. Definir Como Padrão – Marque esta opção caso deseje definir as
configurações efetuadas como padrão para as próximas listagens;
Após efetuar as configurações desejadas, basta voltar e preencher a aba
opções para geração da listagem.
Clique no botão

para listar o relatório. Caso não deseje visualizar e

queira logo imprimir, clique no botão

.

3.3 Folha de Pagamento
Opção que permite gerar os relatórios do movimento de folha de pagamento.
3.3.1 Listagem de Pagamento

Através desta opção, é possível visualizar toda a movimentação da folha de
pagamento e, com este relatório, os movimentos da folhapodem ser conferidos
de forma simples e rápida.
•

Listagem de Pagamento (Aba Opções)

Para visualizar ou imprimir a listagem de pagamento da folha de pagamento,
cliquemenu Relatórios,sub-menu Folha de Pagamento, opção Listagem de
Pagamento. O sistema exibirá a seguinte tela:
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Na aba opções, temos os seguintes campos:

1. Individual Mês/Ano – Informe o mês e ano em que deseja visualizar a
listagem;
2. Seq. – Selecione ou informe a sequencial do movimento em que deseja
visualizar a listagem;
3. Agrupadas Iniciadas Em – Informe o período em que deseja agrupar os
valores das folhas. Esta opção deve ser utilizada para folha de
pagamento semanal, quatorzenal ou quinzenal;
4. Emissão – Informe a data de emissão da listagem;
5. Estabelecimento –Selecione ou informe o código do estabelecimento
de onde deseja emitir a listagem;
6. Obra/Tomador – Selecione ou informe o código da obra/tomador que
deseja emitir a listagem;
7. Lotação – Selecione ou informe o código da lotação em
emitir a listagem;

que

deseja

8. Vínculo – Selecione ou informe o código do vínculo em que deseja
emitir a listagem;
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Estabelecimento, Obra/Tomador e Lotação: Esses campos são filtros.
Utilize-os somente se quiser gerar o relatório para um determinado
estabelecimento, obra/tomador ou lotação.
Clique no botão

para listar o relatório. Caso não deseje visualizar e

queira logo imprimir, clique no botão

•

.

Listagem de Pagamento (Aba Configuração)

Antes de visualizar a listagem de pagamento da folha, algumas configurações
podem ser efetuadas para adequar o relatório às necessidades do usuário ou
da empresa.
Para configurar a listagem de pagamento da folha de pagamento, cliquemenu
Relatórios,sub-menu

Folha

de

Pagamento,

opção

Listagem

de

Pagamento.O sistema exibirá a tela LISTAGEM DE PAGAMENTO DE FOLHA.
Clique na aba Configuração, conforme a imagem abaixo. Serão apresentadas
as seguintes opções:
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1. Imprimir Empregado –Marque esta opção para imprimir os dados dos
empregados na listagem;
• Data de Admissão –Marque esta opção para imprimir a data de
admissão na listagem;
•

Qtd. de Dependentes –Marque esta opção para imprimir a
quantidade de dependentes dos empregados;

•

Qtd. de Filhos –Marque esta opção para imprimir a quantidade
de filhos na listagem;

•

Qtd. de Horas/Mês –Marque esta opção para imprimir a
quantidade de horas por mês;

•

Base de Cálculo do INSS –Marque esta opção para imprimir a
base de cálculo do INSS;
o BC doINSS das Férias –Marque esta opção para
imprimir a base de cálculo do INSS das férias;

•

Base de Cálculo do FGTS –Marque esta opção para imprimir a
base de cálculo do FGTS;

•

Salário Contratual – Marque esta opção para imprimir o salário
contratual do empregado;
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2. Imprimir Listagem de Férias ao Final do Relatório – Marque esta
opção para imprimir a listagem de férias no final da listagem da folha;
3. Imprimir Listagem de Rescisão ao Final do Relatório – Marque esta
opção para imprimir a listagem de rescisão no final da listagem da folha;
4. Evitar Quebra em Final de Página – Marque esta opção para evitar a
quebra de página no final da página nos valores dos empregados;
5. Imprimir Declaração de Recebimento – Marque esta opção para
imprimir a declaração de recebimento no relatório;
6. Espaço para Data e Assinatura – Marque esta opção para imprimir um
espaço para data e assinatura;
7. Saltar Página Quando Houver Mudança no Nível de Lotação –
Marque esta opção para saltar a página quando houver mudança no
nível da lotação. Ao marcar esta opção, o nível da lotação para a
mudança da página deve ser informado;
8. Nome completo das Lotações – Marque esta opção para exibir o nome
completo das lotações na listagem;
9. Identificar Lotação em Início de Página – Marque esta opção para
identificar a lotação no início da página;
10. Agrupar:
•

Lotações –Marque os níveis das lotações em que deseja agrupar
seus valores;

•

Totalizar –Marque esta opção caso deseje totalizar a listagem;

•

Totalizar Em Páginas Separadas–Marque esta opção caso
deseje totalizar a listagem em páginas separadas;

11. Definir Como Padrão – Marque esta opção caso deseje definir as
configurações efetuadas como padrão para as próximas listagens;
Após efetuar as configurações desejadas, basta voltar e preencher a aba
opções para geração da listagem.
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Clique no botão

para listar o relatório. Caso não deseje visualizar e

queira logo imprimir, clique no botão

.

3.3.2 Recibo de Pagamento
Este menu permite emitir recibos de pagamento do movimento da folha de
pagamento.

•

Recibo de Pagamento (Aba Opções)

Para visualizar ou imprimir os recibos de pagamento da folha de pagamento,
cliquemenu Relatórios,sub-menu Folha de Pagamento, opção Recibo de
Pagamento. O sistema exibirá a seguinte tela:
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Na aba opções, temos os seguintes campos:

1. Individual Mês/Ano –Informe o mês e ano em que deseja emitir os
recibos de pagamento;
2. Agrupadas Iniciadas Em – Informe o período em que deseja agrupar os
valores das folhas deste período. Esta opção deve ser utilizada para
folha de pagamento semanal, quatorzenal ou quinzenal;
3. Seq. – Selecione ou informe a sequencial do movimento em que deseja
emitir os recibos de pagamento;
4. Estabelecimento –Selecione ou informe o código do estabelecimento
de onde deseja emitir o recibo de pagamento;
5. Obra/Tomador – Selecione ou informe o código da obra/tomador que
deseja emitir o recibo de pagamento;
6. Lotação – Selecione ou informe o código da lotação em que deseja
emitir o recibo de pagamento;
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7. Vínculo – Selecione ou informe o código do vínculo em que deseja
emitir a listagem;

Estabelecimento,

Obra/Tomador

e

Lotação:

Esses

campos

são

filtros.Utilize-os somente se quiser gerar o relatório para um determinado
estabelecimento, obra/tomador ou lotação.
8. A Partir do Empregado – Selecione ou informe o código do empregado
a partir do qual deseja emitir o recibo de pagamento;
9. Até o Empregado – Selecione ou informe o código do empregado até o
qual deseja emitir o recibo de pagamento;
A partir do Empregado e Até o Empregado: Esses campos também são
filtros e servem para determinar um intervalo entre os empregados para a
emissão dos recibos de pagamento. Por exemplo: Se no meu movimento
tenho os empregados de 000001 ao 000030 e desejo emitir os recibos
dos empregados de código 000010 ao 000015, basta informar o código
000010 no campo “ A partir do Empregado” e o código 000015 no campo
“Até o empregado”.
10. Mensagem –Caso deseje incluir alguma mensagem no recibo de
pagamento, basta digitá-la neste campo;

Clique no botão

para listar o relatório. Caso não deseje visualizar e

queira logo imprimir, clique no botão

•

.

Recibo de Pagamento (Aba Configuração)

Antes de visualizar os recibos de pagamento da folha, algumas configurações
podem ser efetuadas para adequar o relatório às necessidades do usuário ou
da empresa.
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Para configurar os recibos de pagamento da folha, cliquemenu Relatórios,submenu Folha de Pagamento, opção Recibo de Pagamento. O sistema exibirá
a tela RECIBO DE PAGAMENTO DE FOLHA. Clique na aba Configuração,
conforme a imagem abaixo. Serão apresentadas as seguintes opções:

1. Imprimir Apenas o Código da Lotação –Marque esta opção para
imprimir apenas o código da lotação do empregado;
2. Imprimir Apenas o Nome a Lotação de Último Nível – Marque esta
opção para imprimir apenas o último nível das lotações;
3. Imprimir Apenas um Recibo por Página – Marque esta opção para
imprimir apenas um recibo de pagamento por página;
4. Enviar e-mail Para o Empregado – Marque esta opção caso deseje
enviar o recibo de pagamento para o e-mail do empregado. Esta
configuração só será habilitada se a opção “Imprimir Apenas um Recibo
por Página” estiver habilitada;
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5. Tamanho Variável – Marque esta opção para que o recibo de
pagamento não siga um tamanho padrão e seja configurado conforme
os proventos e descontos do empregado, diminuindo ou aumentando
seu tamanho;
6. Imprimir Valores Zerados – Marque esta opção para emitir os recibos
com os valores zerados;
7. Drive – Efetue alterações na fonte, tamanho, margens, inclusão ou
exclusão de determinados campos etc., diretamente no drive do
relatório;
8. Ordenar Por – Selecione a forma de ordenamento entre Lotação Código, Lotação – Nome, Lotação – Atributo, Código, Nome ou Atributo;
9. Cópias – Informe a quantidade de cópias do recibo de pagamento por
empregado;
10. Atributo – Selecione ou informe o código do atributo dos empregados.
Esta informação servirá como filtro, ou seja, serão impressos os recibos
dos empregados que tenham o atributo informado cadastrado;
11. Imagem do Cabeçalho – Selecione uma imagem para ser impressa no
cabeçalho dos recibos de pagamento;
12. Imprimir Mensagem Para – Selecione para quais empregados deseja
imprimir mensagem no recibo entre Todos, Aniversariantes do Mês ou
Nenhum;
13. Definir Como Padrão – Marque esta opção caso deseje definir as
configurações efetuadas como padrão para as próximas listagens.
Após efetuar as configurações desejadas, basta voltar e preencher a aba
opções para geração do relatório.
Clique no botão

para listar os recibos. Caso não deseje visualizar

e queira logo imprimir, clique no botão

.
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3.3.3 Contracheque
Este menu permite emitir contracheques do movimento da folha de pagamento.

•

Contracheque (Aba Opções)

Para visualizar ou imprimir os contracheques da folha de pagamento,
cliquemenu

Relatórios,sub-menu

Folha

de

Pagamento,

opção

Contracheque. O sistema exibirá a seguinte tela:

Na aba opções, temos os seguintes campos:
1. Individual Mês/Ano –Informe o mês e ano em que deseja emitir os
contracheques;
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2. Agrupadas Iniciadas Em – Informe o período em que deseja agrupar os
valores das folhas deste período. Esta opção deve ser utilizada para
folha de pagamento semanal, quatorzenal ou quinzenal;
3. Seq. – Selecione ou informe a sequencial do movimento em que deseja
emitir os contracheques;
4. Estabelecimento –Selecione ou informe o código do estabelecimento
de onde deseja emitir os contracheques;
5. Obra/Tomador – Selecione ou informe o código da obra/tomador que
deseja emitir os contracheques;
10. Lotação – Selecione ou informe o código da lotação
deseja emitir os contracheques;

em

que

11. Vínculo – Selecione ou informe o código do vínculo em que deseja
emitir a listagem;

Estabelecimento, Obra/Tomador e Lotação: Esses campos são filtros.
Utilize-os somente se quiser gerar o relatório para um determinado
estabelecimento, obra/tomador ou lotação.
6. A Partir do Empregado – Selecione ou informe o código do empregado
a partir do qual deseja emitir os contracheques;
7. Até o Empregado – Selecione ou informe o código do empregado até o
qual deseja emitir os contracheques;
A partir do Empregado e Até o Empregado: Esses campos também são
filtros e servem para determinar um intervalo entre os empregados para a
emissão dos contracheques.
8. Mensagem –Caso deseje incluir alguma mensagem nos contracheques,
basta digitá-la neste campo.
Clique no botão

para listar oscontracheques. Caso não deseje

visualizar e queira logo imprimir, clique no botão

.
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•

Contracheque (Aba Configuração)

Antes de visualizar os contracheques da folha de pagamento, algumas
configuraçõespodem ser efetuadas para adequar o relatório às necessidades
do usuário ou da empresa.
Para configurar os contracheques da folha, cliquemenu Relatórios,sub-menu
Folha de Pagamento, opção Contracheques. O sistema exibirá a tela
CONTRACHEQUE

DE

PAGAMENTO

DE

FOLHA.

Clique

na

aba

Configuração, conforme a imagem abaixo. Serão apresentadas as seguintes
opções:

1. Imprimir em 2(duas) Colunas –Marque esta opção para imprimir os
contracheques em duas colunas;
•

Imprimir duas Cópias por Linha –Marque esta opção para
imprimir, duas cópias por linhano contracheque;
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•

Destacar Descontos –Marque esta opção caso deseje destacar
os descontos nos contracheques;

•

Separar Proventos e Descontos –Marque esta opção caso
deseje separar os proventos dos descontos nos contracheques;

2. Imprimir Apenas o Código da Lotação –Marque esta opção para
imprimir apenas o código da lotação do empregado;
3. Imprimir Apenas o Nome a Lotação de Último Nível – Marque esta
opção para imprimir apenas o último nível das lotações;
4. Imprimir Valores Zerados – Marque esta opção para imprimir os
valores zerados no contracheque;
5. Desabilitar Impressão de Página Cheia – Marque esta opção para
determinar a quantidade de eventos que deseja imprimir no
contracheque. Se marcar esta opção, a quantidade de evento no campo
“Eventos por Página”deve ser informada;
6. Drive – Efetue alterações na fonte, nas margens, inclusão ou exclusão
de determinados campos etc., diretamente no drive do relatório;
7. Ordenar Por – Selecione a forma de ordenamento entre Lotação Código, Lotação – Nome, Lotação – Atributo, Código, Nome ou Atributo;
8. Cópias – Informe a quantidade de cópias do contracheque por
empregado;
9. Atributo – Selecione ou informe o código do atributo dos empregados.
Esta informação servirá como filtro, ou seja, serão impressos os
contracheques dos empregados que tenham o atributo informado
cadastrado;
10. Imprimir Mensagem Para – Selecione para quais empregados deseja
imprimir mensagem no recibo entre Todos, Aniversariantes do Mês ou
Nenhum;
11. Definir Como Padrão – Marque esta opção caso deseje definir as
configurações efetuadas como padrão para as próximas listagens;
Após efetuar as configurações desejadas, basta voltar e preencher a aba
opções para geração do relatório.
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Clique no botão

para listar os recibos. Caso não deseje visualizar

e queira logo imprimir, clique no botão

.

3.3.4 Folha Sintética

Esta opção possibilita visualizar toda a movimentação do adiantamento de
folha de forma resumida.
•

Folha Sintética (Aba Opções)

Para visualizar ou imprimir a folha sintética do movimento da folha de
pagamento, cliquemenu Relatórios,sub-menu Folha de Pagamento, opção
Folha Sintética. O sistema exibirá a seguinte tela:
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Na aba opções, temos os seguintes campos:
1. Individual Mês/Ano –Informe o mês e ano em que deseja visualizar a
listagem;
2. Agrupadas Iniciadas Em – Informe o período em que deseja agrupar os
valores das folhas. Esta opção deve ser utilizada para folha de
pagamento semanal, quatorzenal ou quinzenal;
3. Seq. – Selecione ou informe a sequencial do movimento em que deseja
visualizar a listagem;
4. Estabelecimento –Selecione ou informe o código do estabelecimento
de onde deseja emitir a listagem;
5. Obra/Tomador – Selecione ou informe o código da obra/tomador que
deseja emitir a listagem;
6. Lotação – Selecione ou informe o código da lotação em
emitir a listagem;

que

deseja

Estabelecimento, Obra/Tomador e Lotação: Esses campos são filtros.
Utilize-os somente se quiser gerar o relatório para um determinado
estabelecimento, obra/tomador ou lotação.
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7. Ordenar Por – Selecione a forma de ordenação entre Código, Nome,
Lotação – Código e Lotação – Nome.

Clique no botão

para listar o relatório. Caso não deseje visualizar e

queira logo imprimir, clique no botão

•

.

Folha Sintética (Aba Configuração)

Antes de visualizar a folha sintética do movimento da folha de pagamento,
algumas configurações podem ser efetuadas para adequar o relatório às
necessidades do usuário ou da empresa.
Para configurar a folha sintética da folha de pagamento, cliquemenu
Relatórios,sub-menu Folha de Pagamento, opção Folha Sintética. O sistema
exibirá a tela FOLHA SINTÉTICA. Clique na aba Configuração, conforme a
imagem abaixo. Serão apresentadas as seguintes opções:
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1. Drive – Efetue alterações na fonte, nas margens, inclusão ou exclusão
de determinados campos etc., diretamente no drive do relatório;
2. Eventos – Selecione ou informe um ou mais eventos que deseja listar
no relatório;
3. Totalizar Lotação –Marque os níveis das lotações em que deseja
agrupar os valores;
4. Espaço Para Assinatura – Marque esta opção para incluir um espaço
para assinatura no relatório;
5. Espaço Para Data – Marque esta opção para incluir um espaço para
data no relatório;
6. Imprimir Cabeçalho Por Empregado – Marque esta opção para
imprimir o cabeçalho por empregado;
7. Imprimir em Modo Paisagem – Marque esta opção para imprimir o
relatório em modo paisagem;
8. Imprimir o Cargo – Marque esta opção para imprimir o cargo do
empregado no relatório;
9. Definir Como Padrão – Marque esta opção caso deseje definir as
configurações efetuadas como padrão para as próximas listagens.
Após efetuar as configurações desejadas, basta voltar e preencher a aba
opções para geração da listagem.
Clique no botão

para listar o relatório. Caso não deseje visualizar e

queira logo imprimir, clique no botão

.
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3.3.5 Folha Compacta

Opção que apresenta toda a movimentação da folha de pagamento em formato
compactado, facilitando a visualização dos eventos, totalizando proventos e
descontos e discriminando o líquido dos empregados.
Para visualizar ou imprimir a folha compacta do movimento da folha de
pagamento, cliquemenu Relatórios,sub-menu Folha de Pagamento, opção
Folha Compacta. O sistema exibirá a seguinte tela:

Na aba opções, temos os seguintes campos:

1. Mês/Ano –Informe o mês e ano em que deseja visualizar a listagem;
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2. Seq. – Selecione ou informe a sequencial do movimento em que deseja
visualizar a listagem;
3. Estabelecimento –Selecione ou informe o código do estabelecimento
de onde deseja emitir a listagem;
4. Obra/Tomador – Selecione ou informe o código da obra/tomador que
deseja emitir a listagem;
5. Lotação – Selecione ou informe o código da lotação em
emitir a listagem;

que

deseja

6. Cargo – Selecione ou informe o código do cargopara o qual deseja
emitir a listagem;
7. Atributo – Selecione ou informe o código do atributoa que deseja emitir
a listagem;
Estabelecimento, Obra/Tomador, Lotação, Cargo e Atributo: Esses
campos são filtros. Utilize-os somente se quiser gerar o relatório para um
determinado estabelecimento, obra/tomador, lotação, cargo ou atributo.
Clique no botão

para listar o relatório. Caso não deseje visualizar e

queira logo imprimir, clique no botão

.

3.4 Férias
Nesta opção serão gerados os relatórios dos movimentos de férias
1.4.1 Aviso / Recibo
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Esta opção permite visualizar o Aviso ou o Recibo de férias.
•

Aviso / Recibo (Aba Opções)

Para visualizar ou imprimir o aviso ou recibo de férias, cliquemenu
Relatórios,sub-menu Férias, opção Aviso/Recibo. O sistema exibirá a
seguinte tela:

Na aba opções, temos os seguintes campos:
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1. Empregado – Selecione ou informe o código do empregado para quem
deseja emitir o aviso ou recibo de férias;
2. Período de Gozo – Selecione o período de gozo para o qual deseja
emitir o aviso ou recibo de férias;
3. Aviso – Marque esta opção caso deseje emitir o aviso de férias do
empregado;
•

Demonstrativo de Base de Cálculo –Marque esta opção caso
deseje imprimir o demonstrativo de cálculo das férias no aviso;

•

Data –O sistema preencherá este campo automaticamente,
informando 30 dias antes o início do gozo das férias do
empregado, porém o usuário pode alterar a data conforme deseje;

4. Recibo –Marque esta opção caso deseje emitir o recibo de férias do
empregado;
•

Imprimir em Página Separada –Marque esta opção caso deseje
imprimir o recibo de férias em uma página separada;

•

Data –O sistema preencherá este campo automaticamente,
informando 02 dias antes o início do gozo das férias do
empregado, porém o usuário pode alterar a data conforme deseje;

Clique no botão

para listar o relatório. Caso não deseje visualizar e
.

queira logo imprimir, clique no botão
•

Aviso / Recibo (Aba Configuração)

Antes de visualizar o aviso ou recibo de férias, algumas configuraçõespodem
ser efetuadas para adequar o relatório às necessidades do usuário ou da
empresa.
Para configurar o aviso ou recibo de férias, cliquemenu Relatórios,sub-menu
Férias,

opção

Aviso/Recibo.

O

sistema

exibirá

a

tela

FÉRIAS

–
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AVISO/RECIBO. Clique na aba Configuração, conforme a imagem abaixo.
Serão apresentadas as seguintes opções:

1. Demonstrativo do INSS e FGTS se os Meses de Início e Término do
Período de Gozo Forem Diferentes –Marque esta opção caso deseje
imprimir o demonstrativo do INSS e FGTS quando as férias do
empregado são de um mês para o outro;
2. Imprimir Nome do Estabelecimento – Marque esta opção caso deseje
imprimir o nome do estabelecimento no aviso de férias;
3. Imprimir o n° de Registro do Empregado – Marque esta opção caso
deseje imprimir o número do registro do empregado no aviso de férias;
4. Imprimir Somente o Último Nível da Lotação – Marque esta opção
caso deseje imprimir somente o último nível da lotação do empregado;
5. Ocultar Datas de Assinatura – Marque esta opção caso deseje ocultar
as datas de assinatura;
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6. Cópias – Informe o número de cópias do aviso ou recibo de férias que
deseja emitir;
7. Definir Como Padrão – Marque esta opção caso deseje definir as
configurações efetuadas como padrão para os próximos avisos ou
recibos;

Após efetuar as configurações desejadas, basta voltar e preencher a aba
opções para emissão do relatório.
Clique no botão

para listar o relatório. Caso não deseje visualizar e

queira logo imprimir, clique no botão

.

1.4.2 Listagem de Pagamento

Esta opção permite visualizar toda a movimentação de férias. Através deste
relatório, é possível conferir de forma simples e rápida os movimentos das
férias.
•

Listagem de Pagamento (Aba Opções)

Para visualizar ou imprimir a listagem de pagamento da folha de pagamento,
cliquemenu Relatórios,sub-menu Férias, opção Listagem. O sistema exibirá a
seguinte tela:
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Na aba opções, temos os seguintes campos:

1. Período Entre – Informe o período em que deseja listar as férias;
2. Estabelecimento –Selecione ou informe o código do estabelecimento
de onde deseja emitir a listagem;
3. Obra/Tomador – Selecione ou informe o código da obra/tomador que
deseja emitir a listagem;
12. Lotação – Selecione ou informe o código da lotação
deseja emitir a listagem;

em

que

13. Vínculo – Selecione ou informe o código do vínculo em que deseja
emitir a listagem;
14. Empregado – Selecione o empregado que deseja visualiar

Estabelecimento, Obra/Tomador e Lotação: Esses campos são filtros.
Utilize-os somente se quiser gerar o relatório para um determinado
estabelecimento, obra/tomador ou lotação.
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Clique no botão

para listar o relatório. Caso não deseje visualizar e

queira logo imprimir, clique no botão
visualização da listagem, clique no botão

•

. Se desejar cancelar a
.

Listagem de Pagamento (Aba Configuração)

Antes de visualizar a listagem de férias, algumas configurações podem ser
efetuadas para adequar o relatório às necessidades do usuário ou da empresa.
Para configurar a listagem de férias, cliquemenu Relatórios,sub-menu Férias,
opção Listagem de Pagamento. O sistema exibirá a tela LISTAGEM DE
FÉRIAS. Clique na aba Configuração, conforme a imagem abaixo. Serão
apresentadas as seguintes opções:

1. Imprimir Empregado –Marque esta opção para imprimir os dados dos
empregados na listagem;
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•

Data de Admissão –Marque esta opção para imprimir a data de
admissão na listagem;

•

Qtd. de Dependentes –Marque esta opção para imprimir a
quantidade de dependentes dos empregados;

•

Qtd. de Filhos –Marque esta opção para imprimir a quantidade
de filhos na listagem;

•

Qtd. de Horas/Mês –Marque esta opção para imprimir a
quantidade de horas que o empregado trabalha por mês;

•

Base de Cálculo do INSS –Marque esta opção para imprimir a
base de cálculo do INSS;
o Demonstrativo deINSS e FGTS –Marque esta opção
para imprimir a base de cálculo do INSS das férias;

•

Base de Cálculo do FGTS –Marque esta opção para imprimir a
base de cálculo do FGTS;

•

Salário Contratual – Marque esta opção para imprimir o salário
contratual do empregado;

2. Espaço para Data e Assinatura – Marque esta opção para imprimir um
espaço para data e assinatura;
3. Filtrar Férias Por – Selecione como deseja filtrar as férias do relatório
entre Período de Gozo ou Data de Cálculo. Esta informação é utilizada
como parâmetro para o campo “período entre” da aba opções;
4. Saltar Página Quando Houver Mudança no Nível de Lotação –
Marque esta opção para saltar a página quando houver mudança no
nível da lotação. Ao marcar esta opção, o nível da lotação para a
mudança da páginadeve ser informado;
5. Nome completo das Lotações – Marque esta opção para exibir o nome
completo das lotações na listagem;
6. Identificar Lotação em Início de Página – Marque esta opção para
identificar a lotação no início da página;
7. Agrupar:
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•

Lotações –Marque os níveis das lotações em que deseja agrupar
seus valores;

•

Totalizar –Marque esta opção caso deseje totalizar a listagem;

•

Totalizar Em Páginas Separadas–Marque esta opção caso
deseje totalizar a listagem em páginas separadas;

8. Definir Como Padrão – Marque esta opção caso deseje definir as
configurações efetuadas como padrão para as próximas listagens.

Após efetuar as configurações desejadas, basta voltar e preencher a aba
opções para geração da listagem.
Clique no botão

para listar o relatório. Caso não deseje visualizar e

queira logo imprimir, clique no botão

.

3.4.2 Folha Sintética

Opção que apresenta as movimentações das férias de forma resumida.
•

Folha Sintética (Aba Opções)
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Para visualizar ou imprimir a folha sintética do movimento de férias, cliquemenu
Relatórios,sub-menu Férias, opção Folha Sintética. O sistema exibirá a
seguinte tela:

Na aba opções, temos os seguintes campos:
1. Período Entre – Informe o período em que deseja listar as férias;
2. Estabelecimento –Selecione ou informe o código do estabelecimento
de onde deseja emitir a listagem;
3. Obra/Tomador – Selecione ou informe o código da obra/tomador que
deseja emitir a listagem;
4. Lotação – Selecione ou informe o código da lotação em
emitir a listagem;

que

deseja

Estabelecimento, Obra/Tomador e Lotação: Esses campos são filtros.
Utilize-os somente se quiser gerar o relatório para um determinado
estabelecimento, obra/tomador ou lotação.
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5. Ordenar Por – Selecione a forma de ordenação entre Código, Nome,
Lotação – Código e Lotação – Nome.

Clique no botão

para listar o relatório. Caso não deseje visualizar e

queira logo imprimir, clique no botão

•

.

Folha Sintética (Aba Configuração)

Antes de visualizar a folha sintética do movimento de férias, algumas
configurações podem ser efetuadas para adequar o relatório às necessidades
do usuário ou da empresa.
Para configurar a folha sintética das férias, cliquemenu Relatórios,sub-menu
Férias, opção Folha Sintética. O sistema exibirá a tela FOLHA SINTÉTICA.
Clique na aba Configuração, conforme a imagem abaixo. Serão apresentadas
as seguintes opções:
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1. Drive – Efetue alterações na fonte, nas margens, inclusão ou exclusão
de determinados campos etc., diretamente no drive do relatório;
2. Eventos – Selecione ou informe um ou mais eventos que deseja listar
no relatório;
3. Totalizar Lotação –Marque os níveis das lotações em que deseja
agrupar os valores;
4. Espaço Para Assinatura – Marque esta opção para incluir um espaço
para assinatura no relatório;
5. Espaço Para Data – Marque esta opção para incluir um espaço para
data no relatório;
6. Imprimir Cabeçalho Por Empregado – Marque esta opção para
imprimir o cabeçalho por empregado;
7. Imprimir em Modo Paisagem – Marque esta opção para imprimir o
relatório em modo paisagem;
8. Imprimir o Cargo – Marque esta opção para imprimir o cargo do
empregado no relatório;
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9. Definir Como Padrão – Marque esta opção caso deseje definir as
configurações efetuadas como padrão para as próximas listagens;
Após efetuar as configurações desejadas, basta voltar e preencher a aba
opções para geração da listagem.
Clique no botão

para listar o relatório. Caso não deseje visualizar e

queira logo imprimir, clique no botão

.

1.5 Rescisão
Através desta opção, são gerados os relatórios das rescisões.
1.5.1 Termo de Rescisão

226

Esta opção permite visualizar o Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho
(TRCT).
•

Termo de Rescisão (Aba Opções)

Para visualizar ou imprimir o TRCT, cliquemenu Relatórios,sub-menu
Rescisão, opção Termo de Rescisão. O sistema exibirá a seguinte tela:
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Na aba opções, temos os seguintes campos:

1. Empregado – Selecione ou informe o código do empregado para o qual
deseja emitir o TRCT;
2. Rescisão – O sistema preencherá este campo automaticamente com a
data da rescisão do empregado;
3. Período – Marque esta opção caso deseje emitir o TRCT por período.
Ao marcar esta opção, o períododeve ser informado nos campos ao
lado;
4. Homologação – Informe a data de homologação da rescisão;
5. Chave de Identificação –Informe a chave de identificação do
empregado junto à Caixa Econômica Federal (CEF);
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6. Data Prevista Para Pagamento –Informe a data prevista para
pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço(FGTS);
Clique no botão

para listar o relatório. Caso não deseje visualizar e

queira logo imprimir, clique no botão

.

• Termo de Rescisão (Aba Configuração)
Antes de visualizar o TRCT, algumas configuraçõespodem ser efetuadas para
adequar o relatório às necessidades do usuário ou da empresa.
Para configurar o TRCT, cliquemenu Relatórios,sub-menu Rescisão, opção
Termo de Rescisão. O sistema exibirá a tela RESCISÃO. Clique na aba
Configuração, conforme a imagem abaixo. Serão apresentadas as seguintes
opções:
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1. Cópia –Informe o número de cópia que deseja emitir do TRCT;
2. UtilizarModelo Oficial Novo –Marque esta opção para emitir o TRCT
conforme a Portaria n° 1.621 de 14 de Julho de 2010;
3. UtilizarModelo Oficial Antigo –Marque esta opção para emitir o TRCT
anterior a Portaria n° 1.621 de 14 de Julho de 2010;
4. UtilizarModelo Não Oficial –Marque esta opção para emitir o TRCT de
forma compacta. Este TRCT não é um termo oficial do Ministério do
Trabalho e Empregado (MTE);
•

Imprimir Agência e Banco de Pagamento do Empregado –
Marque esta opção caso deseje imprimir a agência e o banco do
empregado;

•

Imprimir Matrícula do Empregado –Marque esta opção caso
deseje imprimir a matricula do empregado;

5. Detalhar Valores do Campo “Remuneração Para Fins Rescisórios –
Marque esta opção caso deseje detalhar os valores do campo
Remuneração para Fins Rescisórios;
Dica: Os campos “Imprimir Agência e Banco de Pagamento do
Empregado”, “Imprimir Matrícula do Empregado” e “Detalhar Valores do
Campo Remuneração Para Fins Rescisórios” só serão habilitados quando
marcada a opção “Utilizar Modelo Não Oficial”.
6. Tira Destaque Colorido Dos Campos (Somente Para Impressora
Matricial) – Marque esta opção caso não deseje imprimir os detalhes
coloridos do TRCT em impressoras matriciais;
7. Imprimir Data de Rescisão no Campo 25 Quando Aviso Indenizado –
Marque esta opção caso deseje informar a data de rescisão no campo
25 – Aviso Indenizado do TRCT;
8. Utilizar Código de Afastamento do Homolognet – Marque esta opção
caso deseje utilizar, no novo TRCT, o código de afastamento do
Homolognet;
9. Empregador/Preposto (Campo 151):
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•

Nome –Informe o nome do Empregador/Preposto;

•

Cargo –Informe o cargo do Empregador/Preposto;

10. Definir Como Padrão – Marque esta opção caso deseje definir as
configurações efetuadas como padrão para as próximas listagens;
Após efetuar as configurações desejadas, basta voltar e preencher a aba
opções para geração do TRCT.
Clique no botão

para listar o relatório. Caso não deseje visualizar e

queira logo imprimir, clique no botão

.

1.5.2 GRFC
Este menu permite emitir a GRFC do empregado.

•

GRFC (Aba Opções)

Para visualizar ou imprimir a GRFC, cliquemenu Relatórios,sub-menu
Rescisão, opção GRFC. O sistema exibirá a seguinte tela:
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Na aba opções, temos os seguintes campos:
1. Empregado –Selecione ou informe o código do empregado;
2. Rescisão – O sistema preencherá este campo automaticamente com a
data da rescisão do empregado;
3. Dissídio/Acordo – Caso a GRFC seja referente a um Dissídio ou
Acordo, informe a data;
4. Assinatura –Informe a data de assinatura da GRFC;
5. Vencimento –Informe a data de vencimento da GRFC;
6. Informações de Remuneração/Saldo Fins Rescisórios –Estas
informações serão preenchidas automaticamente conforme a GRFC
criada, porém esses valores podem ser alterados manualmente pelo
usuário;
7. Valores a Recolher –Estas informações serão preenchidas
automaticamente conforme a GRFC criada, porém esses valores podem
ser alterados manualmente pelo usuário;
Clique no botão

para listar o relatório. Caso não deseje visualizar e

queira logo imprimir, clique no botão

.
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•

GRFC (Aba Configuração)

Antes de visualizar a GRFC, podemos observar a aba configuração do
relatório.
Para configurar a GRFC, cliquemenu Relatórios,sub-menu Rescisão, opção
GRFC. O sistema exibirá a tela GRFC. Clique na aba Configuração, conforme
a imagem abaixo. Serão apresentadas as seguintes opções:

1. Pessoa Para Contato (Empregador (Sócio)) –Caso deseje, informe o
nome do empregador (sócio);
2. Cópias – Informe a quantidade de cópias da GRFC;
3. Definir Como Padrão – Marque esta opção caso deseje definir as
configurações efetuadas como padrão para as próximas impressões;
Após efetuar as configurações desejadas, basta voltar e preencher a aba
opções para geração do relatório.
Clique no botão

para listar a GRRF. Caso não deseje visualizar e

queira logo imprimir, clique no botão

.
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1.5.3 Seguro Desemprego
Este menu permite emitir o relatório do seguro desemprego para o formulário
pré-impresso do seguro desemprego.

•

Seguro Desemprego (Aba Opções)

Para visualizar ou imprimir o seguro desemprego, cliquemenu Relatórios,submenu Rescisão, opção Seguro Desemprego. O sistema exibirá a seguinte
tela:

Na aba opções, temos os seguintes campos:
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1. Empregado –Selecione ou informe o código do empregado;
2. Remuneração dos Últimos Três Meses – O sistema preencherá os
campos Antepenúltimo, Penúltimo e Último salários automaticamente
conforme os movimentos do empregado, porém esses valores podem
ser alterados manualmente pelo usuário;
3. Emissão – Informe a data de emissão do relatório;
4. Quantidade de Meses Trabalhados nos Últimos 36 meses –O
sistema preencherá este campo conforme o tempo de serviço do
empregado, porém essa informação pode ser alterada manualmente
pelo usuário;
5. Recebeu Salário em Cada um dos Últimos Seis Meses –Marque esta
opção caso o empregado tenha recebido salário nos últimos seis meses;

Clique no botão

para listar o seguro desemprego. Caso não deseje

visualizar e queira logo imprimir, clique no botão

•

.

Seguro Desemprego (Aba Configuração)

Antes de visualizar o seguro desemprego, algumas configurações podem ser
efetuadas para adequar o relatório às necessidades do usuário ou da empresa.
Para configurar o seguro desemprego, cliquemenu Relatórios,sub-menu
Rescisão, opção Seguro Desemprego. O sistema exibirá a tela SEGURO
DESEMPREGO. Clique na aba Configuração, conforme a imagem abaixo.
Serão apresentadas as seguintes opções:
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1. Banco –Selecione ou informe o código do banco do empregado para ser
impresso no relatório;
2. Agência –Selecione ou informe o código da agência do banco do
empregado para ser impresso no relatório;
3. Drive – Efetue alterações na fonte, nas margens, inclusão ou exclusão
de determinados campos etc., diretamente no drive do relatório;
4. Cópias – Informe a quantidade de cópias do seguro desemprego;
5. Imprimir Carimbo – Marque esta opção caso deseje imprimir o carimbo
no relatório do seguro desemprego;
6. Definir Como Padrão – Marque esta opção caso deseje definir as
configurações efetuadas como padrão para as próximas impressões.

Após efetuar as configurações desejadas, basta voltar e preencher a aba
opções para geração do relatório.
Clique no botão

para listar o seguro desemprego. Caso não deseje

visualizar e queira logo imprimir, clique no botão

.
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1.5.4 Aviso Prévio

O aviso prévio do empregadopode ser visualizadoatravés desta opção.
•

Aviso Prévio – Trabalhado (Aba Opções)

Antes de imprimir o relatório Aviso Prévio Trabalhado, o aviso do empregado
no movimento da rescisãodeve ser criado (ver item 3.5.1 – Aviso Prévio).
Depois de informado o aviso trabalhado do empregado, para visualizar ou
imprimir o relatório, cliquemenu Relatórios,sub-menu Rescisão, opção Aviso
Prévio. O sistema exibirá a seguinte tela:

Na aba opções, temos os seguintes campos:
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1. Empregado –Selecione ou informe o código do empregado;
2. Redução de... Hora(s) Diárias – Marque esta opção caso deseje
informar, no aviso prévio do empregado, que haverá dedução de horas
trabalhadas diariamente durante o período do aviso. Ao marcar esta
opção, a quantidade de horas a serem reduzidasdeve ser incluída;
3. Falta de... Dias Corridos – Marque esta opção caso deseje informar, no
aviso prévio, que o empregado terá um determinado número de faltas
durante o período do aviso. Ao marcar esta opção, a quantidade de
faltasdeve ser incluída;
Clique no botão

para listar o relatório. Caso não deseje visualizar e

queira logo imprimir, clique no botão

•

.

Aviso Prévio – Indenizado (Aba Opções)

Diferente do aviso prévio trabalhado, o aviso indenizado não necessita ser
incluído para o empregado. Basta ir diretamente ao relatório.
Para visualizar ou imprimir o aviso indenizado, cliquemenu Relatórios,submenu Rescisão, opção Aviso Prévio. O sistema exibirá a seguinte tela:

Na aba opções, temos os seguintes campos:
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1. Empregado –Selecione ou informe o código do empregado;
2. Data do Aviso Indenizado – Informe a data do aviso prévio;
Clique no botão

para listar o relatório. Caso não deseje visualizar e

queira logo imprimir, clique no botão

•
Antes

.

Aviso Prévio (Aba Configuração)
de

visualizar

o

aviso

prévio

do

empregado,

algumas

configuraçõespodem ser efetuadas para adequar o relatório às necessidades
do usuário ou da empresa.
Para configurar o aviso prévio, cliquemenu Relatórios,sub-menu Rescisão,
opção Aviso Prévio. O sistema exibirá a tela AVISO PRÉVIO. Clique na aba
Configuração, conforme a imagem abaixo. Serão apresentadas as seguintes
opções:

1. Drive – Efetue alterações na fonte, nas margens, inclusão ou exclusão
de determinados campos etc., diretamente no drive do relatório;
2. Observações – Caso deseje, permite digitar alguma observação para
ser impressa no aviso prévio do empregado;
3. Cópias – Informe a quantidade de cópias do aviso prévio;
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4. Definir Como Padrão – Marque esta opção caso deseje definir as
configurações efetuadas como padrão para as próximas listagens;
Após efetuar as configurações desejadas, basta voltar e preencher a aba
opções para geração da listagem.
Clique no botão

para listar o aviso. Caso não deseje visualizar e

queira logo imprimir, clique no botão

.

1.5.5 Listagem de Aviso Prévio

Por meio desta opção, é possível visualizar todos os avisos prévios trabalhados
cadastrados no sistema por período. Para visualizar ou imprimir a listagem dos
avisos prévios trabalhados, cliquemenu Relatórios,sub-menu Rescisão, opção
Listagem e Aviso Prévio. O sistema exibirá a seguinte tela:
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Na aba opções, temos os seguintes campos:
1. Período –Informe o período em que deseja visualizar a listagem dos
avisos;
2. Estabelecimento –Selecione ou informe o código do estabelecimento
de onde deseja emitir a listagem;
3. Obra/Tomador – Selecione ou informe o código da obra/tomador que
deseja emitir a listagem;
4. Lotação – Selecione ou informe o código da lotação em
emitir a listagem;

que

deseja

Estabelecimento, Obra/Tomador e Lotação: Esses campos são filtros.
Utilize-os somente se quiser gerar o relatório para um determinado
estabelecimento, obra/tomador ou lotação.
Clique no botão

para listar o relatório. Caso não deseje visualizar e

queira logo imprimir, clique no botão

.
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3.5.6 Pedido de Demissão

Para

visualizar

ou

imprimir

um

pedido

de

demissão,

clique

menu

Relatórios,sub-menu Rescisão, opção Pedido de Demissão. O sistema
exibirá a seguinte tela:

Na aba opções, temos os seguintes campos:
1. Empregado –Selecione ou informe o código do empregado para o qual
deseja emitir o pedido de demissão;
2. Local –Informe o local do pedido de demissão para inclusão no campo
da data;
3. Data do Pedido –Informe a data do pedido de demissão;
4. Preenchido –Marque esta opção caso deseje que o pedido de demissão
seja preenchido com os dados do empregado;
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5. Imprimir Texto Com Art. 479 da CLT –Marque esta opção caso deseje
imprimir o texto do artigo 479 da Consolidação das Leis Trabalhistas
(CLT).
Clique no botão

para listar o relatório. Caso não deseje visualizar e

queira logo imprimir, clique no botão

.

3.5.7 Carta de Recomendação

Este menu permite emitir uma carta de recomendação do desempregado.

•

Carta de Recomendação (Aba Opções)

Para visualizar ou imprimir a carta de recomendação do empregado,
cliquemenu Relatórios,sub-menu Rescisão, opção Carta de Recomendação.
O sistema exibirá a seguinte tela:
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Na aba opções, temos os seguintes campos:
1. Empregado –Selecione ou informe o código do empregado;
2. Emissão – Informe a data de emissão do relatório;
Clique no botão

para visualizar a carta de recomendação. Caso
.

não deseje visualizar e queira logo imprimir, clique no botão

• Carta de Recomendação (Aba Configuração)
Antes de visualizar a carta de recomendação do empregado, algumas
configuraçõespodem ser efetuadas para adequar o relatório às necessidades
do usuário ou da empresa.
Para configurar o relatório, cliquemenu Relatórios,sub-menu Rescisão, opção
Carta

de

Recomendação.

O

sistema

exibirá

a

tela

CARTA

DE

RECOMENDAÇÃO. Clique na aba Configuração, conforme a imagem abaixo.
Serão apresentadas as seguintes opções:
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1. Drive – Efetue alterações na fonte, nas margens, inclusão ou exclusão
de determinados campos etc., diretamente no drive do relatório;
2. Cópias – Informe a quantidade de cópias da carta de recomendação;
3. Definir Como Padrão – Marque esta opção caso deseje definir as
configurações efetuadas como padrão para as próximas impressões;

Após efetuar as configurações desejadas, basta voltar e preencher a aba
opções para geração do relatório.

Clique no botão

para listar a carta de recomendação. Caso não

deseje visualizar e queira logo imprimir, clique no botão

.
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3.5.8 Listagem

Opção que permite visualizar todas as rescisões criadas dentro de um
determinado período e conferir, de forma simples e rápida, os movimentos das
rescisões.
•

Listagem (Aba Opções)

Para visualizar ou imprimir a listagem de rescisão, cliquemenu Relatórios,submenu Rescisão, opção Listagem. O sistema exibirá a seguinte tela:
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Na aba opções, temos os seguintes campos:

1. Período Entre – Informe o período em que deseja listar as rescisões;
2. Estabelecimento –Selecione ou informe o código do estabelecimento
de onde deseja emitir a listagem;
3. Obra/Tomador – Selecione ou informe o código da obra/tomador que
deseja emitir a listagem;
4. Lotação – Selecione ou informe o código da lotação em
emitir a listagem;

que

deseja

5. Empregado – Selecione ou informe o código do empregado para quem
deseja emitir a listagem;
Estabelecimento, Obra/Tomador, Lotação e Empregado: Esses campos
são filtros.Utilize-os somente se quiser gerar o relatório para um
determinado estabelecimento, obra/tomador, lotação ou empregado.
Clique no botão

para listar o relatório. Caso não deseje visualizar e

queira logo imprimir, clique no botão

.
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• Listagem (Aba Configuração)
Antes de visualizar a listagem de rescisão, algumas configuraçõespodem ser
efetuadas para adequar o relatório às necessidades do usuário ou da empresa.
Para configurar a listagem de rescisão, cliquemenu Relatórios,sub-menu
Rescisão, opção Listagem. O sistema exibirá a tela LISTAGEM DE
RESCISÃO. Clique na aba Configuração, conforme a imagem abaixo. Serão
apresentadas as seguintes opções:

1. Saltar Página Quando Houver Mudança no Nível de Lotação –
Marque esta opção para saltar a página quando houver mudança no
nível da lotação;
2. Nome completo das Lotações – Marque esta opção para exibir o nome
completo das lotações na listagem;
3. Identificar Lotação em Início de Página – Marque esta opção para
identificar a lotação no início da página;
4. Imprimir Demonstrativo de Remuneração –Marque esta opção para
imprimir o demonstrativo da remuneração do empregado;
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5. Empregado –Marque esta opção para imprimir os empregados na
listagem das rescisões;
6. Agrupar:
•

Lotações –Marque os níveis das lotações em que deseja agrupar
seus valores;

•

Totalizar –Marque esta opção caso deseje totalizar a listagem;

•

Totalizar Em Páginas Separadas–Marque esta opção caso
deseje totalizar a listagem em páginas separadas;

7. Definir Como Padrão – Marque esta opção caso deseje definir as
configurações efetuadas como padrão para as próximas listagens;

Após efetuar as configurações desejadas, basta voltar e preencher a aba
opções para geração da listagem.
Clique no botão

para listar o relatório. Caso não deseje visualizar e

queira logo imprimir, clique no botão

.
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3.5.9 Folha Sintética

Esta opção permite visualizar as movimentações das rescisões de forma
resumida.
•

Folha Sintética (Aba Opções)

Para visualizar ou imprimir a folha sintética do movimento de rescisão,
cliquemenu Relatórios,sub-menu Rescisão, opção Folha Sintética. O sistema
exibirá a seguinte tela:

250

Na aba opções, temos os seguintes campos:

1. Período Entre – Informe o período em que deseja listar as rescisões;
2. Estabelecimento –Selecione ou informe o código do estabelecimento
de onde deseja emitir a listagem;
3. Obra/Tomador – Selecione ou informe o código da obra/tomador que
deseja emitir a listagem;
4. Lotação – Selecione ou informe o código da lotação em que deseja
emitir a listagem;
Estabelecimento, Obra/Tomador e Lotação: Esses campos são filtros.
Utilize-os somente se quiser gerar o relatório para um determinado
estabelecimento, obra/tomador ou lotação.
5. Ordenar Por – Selecione a forma de ordenação entre Código, Nome,
Lotação – Código e Lotação – Nome;
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Clique no botão

para listar o relatório. Caso não deseje visualizar e

queira logo imprimir, clique no botão

.

• Folha Sintética (Aba Configuração)
Antes de visualizar a folha sintética do movimento de rescisão, algumas
configuraçõespodem ser efetuadas para adequar o relatório às necessidades
do usuário ou da empresa.
Para configurar a folha sintética das rescisões, cliquemenu Relatórios,submenu Rescisão, opção Folha Sintética. O sistema exibirá a tela FOLHA
SINTÉTICA. Clique na aba Configuração, conforme a imagem abaixo. Serão
apresentadas as seguintes opções:
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1. Drive – Efetue alterações na fonte, nas margens, inclusão ou exclusão
de determinados campos etc., diretamente no drive do relatório;
2. Eventos – Selecione ou informe um ou mais eventos que deseja listar
no relatório;
3. Totalizar Lotação –Marque os níveis das lotações em que deseja
agrupar os valores;
4. Espaço Para Assinatura – Marque esta opção para incluir um espaço
para assinatura no relatório;
5. Espaço Para Data – Marque esta opção para incluir um espaço para
data no relatório;
6. Imprimir Cabeçalho Por Empregado – Marque esta opção para
imprimir o cabeçalho por empregado;
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7. Imprimir em Modo Paisagem – Marque esta opção para imprimir o
relatório em modo paisagem;
8. Imprimir o Cargo – Marque esta opção para imprimir o cargo do
empregado no relatório;
9. Definir Como Padrão – Marque esta opção caso deseje definir as
configurações efetuadas como padrão para as próximas listagens;
Após efetuar as configurações desejadas, basta voltar e preencher a aba
opções para geração da listagem.

Clique no botão

para listar o relatório. Caso não deseje visualizar e

queira logo imprimir, clique no botão

.

3.6 Adiantamento de 13º Salário
Nesta opção são gerados os relatórios do movimento de adiantamento de 13º
salário.
3.6.1 Listagem de Pagamento

Opção que permite visualizar toda a movimentação do adiantamento de 13º
salário. Com este relatório é possível conferir, de forma simples e rápida, os
movimentos da folha.
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•

Listagem de Pagamento (Aba Opções)

Para visualizar ou imprimir a listagem de pagamento do adiantamento de 13º
salário, cliquemenu Relatórios,sub-menu Adiantamento de 13º Salário,
opção Listagem de Pagamento. O sistema exibirá a seguinte tela:

Na aba opções, temos os seguintes campos:
1. Cálculo – Selecione a data de cálculo do adiantamento de 13º salário;
2. Seq. – Selecione ou informe a sequencial do movimento que deseja
visualizar a listagem;
3. Emissão – Informe a data de emissão da listagem;
4. Estabelecimento –Selecione ou informe o código do estabelecimento
de onde deseja emitir a listagem;
5. Obra/Tomador – Selecione ou informe o código da obra/tomador que
deseja emitir a listagem;
6. Lotação – Selecione ou informe o código da lotação em
emitir a listagem;

que

deseja

7. Vínculo – Selecione ou informe o código do vínculo em que deseja
emitir a listagem;
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Estabelecimento, Obra/Tomador e Lotação: Esses campos são filtros.
Utilize-os somente se quiser gerar o relatório para um determinado
estabelecimento, obra/tomador ou lotação.
Clique no botão

para listar o relatório. Caso não deseje visualizar e

queira logo imprimir, clique no botão
•

.

Listagem de Pagamento (Aba Configuração)

Antes de visualizar a listagem do adiantamento de 13º salário, algumas
configuraçõespodem ser efetuadas para adequar o relatório às necessidades
do usuário ou da empresa.
Para configurar a listagem de pagamento do adiantamento de 13º salário,
cliquemenu Relatórios,sub-menu Adiantamento de 13º Salário, opção
Listagem de Pagamento. O sistema exibirá a tela LISTAGEM DE
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO. Clique na aba Configuração, conforme a
imagem abaixo. Serão apresentadas as seguintes opções:
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1. Imprimir Empregado –Marque esta opção para imprimir os dados dos
empregados na listagem;
2. Espaço para Data e Assinatura – Marque esta opção para imprimir um
espaço para data e assinatura;
3. Nome completo das Lotações – Marque esta opção para exibir o nome
completo das lotações na listagem;
4. Identificar Lotação em Início de Página – Marque esta opção para
identificar a lotação no início da página;
5. Saltar Página Quando Houver Mudança no Nível de Lotação –
Marque esta opção para saltar a página quando houver mudança no
nível da lotação. Ao marcar esta opção, o nível da lotação para a
mudança da páginadeve ser informado;
6. Imprimir Base de Cálculo – Marque esta opção para imprimir a base de
cálculo na listagem;
7. Não Imprimir o FGTS e Sua Base – Marque esta opção para não
imprimir a base de cálculo do FGTS;
8. Imprimir Cargo – Marque esta opção para imprimir o cargo dos
empregados na listagem;
9. Imprimir Percentual – Marque esta opção para imprimir o percentual do
adiantamento de 13º salário;
10. Imprimir Data de Admissão – Marque esta opção para imprimir a data
de admissão na listagem;
11. Agrupar:
•

Lotações –Marque os níveis das lotações em que deseja agrupar
seus valores;

•

Totalizar –Marque esta opção caso deseje totalizar a listagem;

•

Totalizar Em Páginas Separadas –Marque esta opção caso
deseje totalizar a listagem em páginas separadas;
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12. Imprimir Licenças – Marque esta opção para imprimir as licenças dos
empregados na listagem;
13. Definir Como Padrão – Marque esta opção caso deseje definir as
configurações efetuadas como padrão para as próximas listagens.
Após efetuar as configurações desejadas, basta voltar e preencher a aba
opções para geração da listagem.

Clique no botão

para listar o relatório. Caso não deseje visualizar e

queira logo imprimir, clique no botão

.

3.6.2 Recibo de Pagamento
Este menu permite emitir os recibos de pagamento do adiantamento de 13º
salário.

•

Recibo de Pagamento (Aba Opções)

Para visualizar ou imprimir os recibos de pagamento do adiantamento de 13º
salário, cliquemenu Relatórios,sub-menu Adiantamento de 13º Salário,
opção Recibo de Pagamento. O sistema exibirá a seguinte tela:
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Na aba opções, temos os seguintes campos:
1. Cálculo –Selecione a data de cálculo do adiantamento de 13º salário;
2. Seq. – Selecione ou informe a sequencial do movimento em que deseja
emitir os recibos do adiantamento de 13º salário;
3. Estabelecimento –Selecione ou informe o código do estabelecimento
de onde deseja emitir o recibo de pagamento;
4. Obra/Tomador – Selecione ou informe o código da obra/tomador que
deseja emitir o recibo de pagamento;
5. Lotação – Selecione ou informe o código da lotação em
emitir o recibo de pagamento;

que

deseja

Estabelecimento, Obra/Tomador e Lotação: Esses campos são filtros.
Utilize-os somente se quiser gerar o relatório para um determinado
estabelecimento, obra/tomador ou lotação.
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6. A Partir do Empregado – Selecione ou informe o código do empregado
a partir do qual deseja emitir o recibo de pagamento;
7. Até o Empregado – Selecione ou informe o código do empregado até o
qual deseja emitir o recibo de pagamento;
A partir do Empregado e Até o Empregado: Esses campos também são
filtros e servem para determinar um intervalo entre os empregados para a
emissão dos recibos de pagamento.
8. Mensagem –Caso deseje incluir alguma mensagem no recibo de
pagamento, basta digitá-la neste campo.

Clique no botão

para listar o relatório. Caso não deseje visualizar e

queira logo imprimir, clique no botão

•

.

Recibo de Pagamento (Aba Configuração)

Antes de visualizar os recibos de pagamento do adiantamento de 13º salário,
algumas configurações podem ser efetuadas para adequar o relatório às
necessidades do usuário ou da empresa.
Para configurar os recibos de pagamento da folha, cliquemenu Relatórios,submenu Adiantamento de 13º Salário, opção Recibo de Pagamento. O sistema
exibirá a tela RECIBO DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 13º
SALÁRIO. Clique na aba Configuração, conforme a imagem abaixo. Serão
apresentadas as seguintes opções:

260

1. Imprimir Apenas um Recibo Por Página –Marque esta opção caso
deseje imprimir apenas um recibo por página;
•

Enviar E-mail Para o Empregado –Marque esta opção caso
deseje enviar o recibo de pagamento para o e-mail do
empregado. Esta opção só será habilitada se estiver sendo
utilizada a opção “Imprimir apenas um recibo por página”.

2. Tamanho Variável – Marque esta opção para que o recibo de
pagamento não siga um tamanho padrão e seja configurado conforme
os proventos e descontos do empregado, diminuindo ou aumentando
seu tamanho;
3. Drive – Efetue alterações na fonte, tamanho, margens, inclusão ou
exclusão de determinados campos etc., diretamente no drive do
relatório;
4. Ordenar Por – Selecione a forma de ordenamento entre Lotação Código, Lotação – Nome, Lotação – Atributo, Código, Nome ou Atributo;
5. Cópias – Informe a quantidade de cópias do recibo de pagamento por
empregado;
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6. Atributo – Selecione ou informe o código do atributo dos empregados.
Esta informação servirá como filtro, ou seja, serão impressos os recibos
dos empregados que tenham o atributo informado cadastrado;
7. Imagem do Cabeçalho – Selecione uma imagem para ser impressa no
cabeçalho dos recibos de pagamento;
8. Imprimir Percentual – Marque esta opção caso deseje imprimir o
percentual do adiantamento de 13º do empregado;
9. Definir Como Padrão – Marque esta opção caso deseje definir as
configurações efetuadas como padrão para as próximas listagens.

Após efetuar as configurações desejadas, basta voltar e preencher a aba
opções para geração do relatório.
Clique no botão

para listar os recibos. Caso não deseje visualizar

e queira logo imprimir, clique no botão

.

3.6.3 Contracheque
Este menu permite emitir os contracheques do movimento do adiantamento de
13º salário.
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• Contracheque (Aba Opções)
Para visualizar ou imprimir os contracheques do adiantamento de 13º salário,
cliquemenu Relatórios,sub-menu Adiantamento de 13º Salário, opção
Contracheque. O sistema exibirá a seguinte tela:

Na aba opções, temos os seguintes campos:
1. Cálculo –Selecione a data de cálculo do adiantamento de 13º salário;
2. Seq. – Selecione ou informe a sequencial do movimento em que deseja
emitir os contracheques;
3. Estabelecimento –Selecione ou informe o código do estabelecimento
de onde deseja emitir os contracheques;
4. Obra/Tomador – Selecione ou informe o código da obra/tomador que
deseja emitir os contracheques;
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5. Lotação – Selecione ou informe o código da lotação em
emitir os contracheques;

que

deseja

Estabelecimento, Obra/Tomador e Lotação: Esses campos são filtros.
Utilize-os somente se quiser gerar o relatório para um determinado
estabelecimento, obra/tomador ou lotação.
6. A Partir do Empregado – Selecione ou informe o código do empregado
a partir do qual deseja emitir os contracheques;
7. Até o Empregado – Selecione ou informe o código do empregado até o
qual deseja emitir os contracheques;
A partir do Empregado e Até o Empregado: Esses campos também são
filtros e servem para determinar um intervalo entre os empregados para a
emissão dos contracheques. Por exemplo: Se no meu movimento tenho
os empregados de 000001 ao 000030 e desejo emitir os recibos dos
empregados de código 000010 ao 000015, basta informar o código
000010 no campo “ A partir do Empregado” e o código 000015 no campo
“Até o empregado”.
8. Mensagem –Caso deseje incluir alguma mensagem nos contracheques,
basta digitá-la neste campo.

Clique no botão

para listar oscontracheques. Caso não deseje

visualizar e queira logo imprimir, clique no botão

.

• Contracheque (Aba Configuração)
Antes de visualizar os contracheques do adiantamento de 13º salário, algumas
configurações podem ser efetuadas para adequar o relatório às necessidades
do usuário ou da empresa.
Para configurar os contracheques do adiantamento de 13º salário, cliquemenu
Relatórios,sub-menu Adiantamento de 13º Salário, opção Contracheques.
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O sistema exibirá a tela CONTRACHEQUE DE ADIANTAMENTO DE 13º
SALÁRIO. Clique na aba Configuração, conforme a imagem abaixo. Serão
apresentadas as seguintes opções:

1. Imprimir em 2 (duas) Colunas –Marque esta opção para imprimir os
contracheques em duas colunas;
•

Imprimir duas Cópias por Linha –Marque esta opção para
imprimir no contracheque duas cópias por linha;

•

Separar Proventos e Descontos –Marque esta opção caso
deseje separar os proventos dos descontos nos contracheques;

2. Imprimir Apenas o Código da Lotação –Marque esta opção para
imprimir apenas o código da lotação do empregado;
3. Imprimir Apenas o Nome a Lotação de Último Nível – Marque esta
opção para imprimir apenas o último nível das lotações;
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4. Desabilitar Impressão de Página Cheia – Marque esta opção para
determinar a quantidade de eventos que deseja imprimir no
contracheque. Ao marcar esta opção, a quantidade de evento no campo
“Eventos por Página”deve ser informada;
5. Drive – Efetue alterações na fonte, nas margens, inclusão ou exclusão
de determinados campos etc., diretamente no drive do relatório;
6. Ordenar Por – Selecione a forma de ordenamento entre Lotação Código, Lotação – Nome, Lotação – Atributo, Código, Nome ou Atributo;
7. Cópias – Informe a quantidade de cópias do contracheque por
empregado;
8. Atributo – Selecione ou informe o código do atributo dos empregados.
Esta informação servirá como filtro, ou seja, serão impressos os
contracheques dos empregados que tenham o atributo informado
cadastrado;
9. Imprimir Mensagem Para – Selecione para quais empregados deseja
imprimir mensagem no recibo entre Todos, Aniversariantes do Mês ou
Nenhum;
10. Definir Como Padrão – Marque esta opção caso deseje definir as
configurações efetuadas como padrão para as próximas listagens;
Após efetuar as configurações desejadas, basta voltar e preencher a aba
opções para geração do relatório.

Clique no botão

para listar os recibos. Caso não deseje visualizar

e queira logo imprimir, clique no botão

.
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3.6.4 Folha Sintética

Esta opção permite visualizar toda a movimentação do adiantamento de 13º
salário de forma resumida.

•

Folha Sintética (Aba Opções)

Para visualizar ou imprimir a folha sintética do movimento de adiantamento de
13º salário, cliquemenu Relatórios,sub-menu Adiantamento de 13º Salário,
opção Folha Sintética. O sistema exibirá a seguinte tela:
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Na aba opções, temos os seguintes campos:

1. Cálculo –Selecione a data de cálculo que deseja visualizar a listagem;
2. Seq. – Selecione ou informe a sequencial do movimento em que deseja
visualizar a listagem;
3. Estabelecimento –Selecione ou informe o código do estabelecimento
de onde deseja emitir a listagem;
4. Obra/Tomador – Selecione ou informe o código da obra/tomador que
deseja emitir a listagem;
5. Lotação – Selecione ou informe o código da lotação em
emitir a listagem;

que

deseja
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Estabelecimento, Obra/Tomador e Lotação: Esses campos são filtros.
Utilize-os somente se quiser gerar o relatório para um determinado
estabelecimento, obra/tomador ou lotação.
6. Ordenar Por – Selecione a forma de ordenação entre Código, Nome,
Lotação – Código e Lotação – Nome.

Clique no botão

para listar o relatório. Caso não deseje visualizar e

queira logo imprimir, clique no botão

•

.

Folha Sintética (Aba Configuração)

Antes de visualizar a folha sintética do movimento do adiantamento de 13º
salário, algumas configurações podem ser efetuadas para adequar o relatório
às necessidades do usuário ou da empresa.
Para configurar a folha sintética do adiantamento de 13º salário, cliquemenu
Relatórios,sub-menu Adiantamento de 13º salário, opção Folha Sintética. O
sistema exibirá a tela FOLHA SINTÉTICA. Clique na aba Configuração,
conforme a imagem abaixo. Serão apresentadas as seguintes opções:

269

1. Drive – Efetue alterações na fonte, nas margens, inclusão ou exclusão
de determinados campos etc., diretamente no drive do relatório;
2. Eventos – Selecione ou informe um ou mais eventos que deseja listar
no relatório;
3. Totalizar Lotação –Marque os níveis das lotações em que deseja
agrupar os valores;
4. Espaço Para Assinatura – Marque esta opção para incluir um espaço
para assinatura no relatório;
5. Espaço Para Data – Marque esta opção para incluir um espaço para
data no relatório;
6. Imprimir Cabeçalho Por Empregado – Marque esta opção para
imprimir o cabeçalho por empregado;
7. Imprimir em Modo Paisagem – Marque esta opção para imprimir o
relatório em modo paisagem;
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8. Imprimir o Cargo – Marque esta opção para imprimir o cargo do
empregado no relatório;
9. Definir Como Padrão – Marque esta opção caso deseje definir as
configurações efetuadas como padrão para as próximas listagens;
Após efetuar as configurações desejadas, basta voltar e preencher a aba
opções para geração da listagem.

Clique no botão

para listar o relatório. Caso não deseje visualizar e

queira logo imprimir, clique no botão

.

3.7 13º Salário

Nesta opção são gerados os relatórios do movimento do 13º salário.

3.7.1 Listagem de Pagamento
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Esta opção permite visualizar toda a movimentação do 13º salário. Com este
relatório, é possível conferir, de forma simples e rápida, os movimentos do 13º
salário.
•

Listagem de Pagamento (Aba Opções)

Para visualizar ou imprimir a listagem de pagamento do 13º salário, cliquemenu
Relatórios,sub-menu 13º Salário, opção Listagem de Pagamento. O sistema
exibirá a seguinte tela:

Na aba opções, temos os seguintes campos:
1. Cálculo – Selecione a data de cálculo do 13º salário;
2. Agrupadas Iniciadas Em – Informe o período em que deseja agrupar os
valores das folhas deste período. Esta opção deve ser utilizada para
folha de pagamento semanal, quatorzenal ou quinzenal
3. Seq. – Selecione ou informe a sequencial do movimento em que deseja
visualizar a listagem;
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4. Emissão – Informe a data de emissão da listagem;
5. Estabelecimento –Selecione ou informe o código do estabelecimento
de onde deseja emitir a listagem;
6. Obra/Tomador – Selecione ou informe o código da obra/tomador que
deseja emitir a listagem;
7. Lotação – Selecione ou informe o código da lotação em que deseja
emitir a listagem;
Estabelecimento, Obra/Tomador e Lotação: Esses campos são filtros.
Utilize-os somente se quiser gerar o relatório para um determinado
estabelecimento, obra/tomador ou lotação.
Clique no botão

para listar o relatório. Caso não deseje visualizar e

queira logo imprimir, clique no botão

•

.

Listagem de Pagamento (Aba Configuração)

Antes de visualizar a listagem do 13º salário, algumas configuraçõespodem ser
efetuadas para adequar o relatório às necessidades do usuário ou da empresa.
Para configurar a listagem de pagamento de 13º salário, cliquemenu
Relatórios,sub-menu 13º Salário, opção Listagem de Pagamento. O sistema
exibirá a tela LISTAGEM DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO. Clique na aba
Configuração, conforme a imagem abaixo. Serão apresentadas as seguintes
opções:
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1. Imprimir Empregado –Marque esta opção para imprimir os dados dos
empregados na listagem;
•

Data de Admissão –Marque esta opção para imprimir a data de
admissão do empregado;

•

Qtd. de Dependentes –Marque esta opção para imprimir a
quantidade de dependentes do empregado;

•

Qtd. de Filhos –Marque esta opção para imprimir a quantidade
de filhos do empregado;

•

Qtd. de horas/mês –Marque esta opção para imprimir a
quantidade horas/mês do empregado;

•

Base de Cálculo do INSS –Marque esta opção para imprimir a
base de cálculo do INSS do empregado;

•

Base de Cálculo do FGTS – Marque esta opção para imprimir a
base de cálculo do FGTS do empregado;
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•

Demonst. De Remuneração –Marque esta opção para imprimir
demonstrativo de remuneração do empregado;

2. Espaço para Data e Assinatura – Marque esta opção para imprimir um
espaço para data e assinatura;
3. Imprimir Licenças – Marque esta opção para imprimir as licenças do
empregado;
4. Saltar Página Quando Houver Mudança no Nível de Lotação –
Marque esta opção para saltar a página quando houver mudança no
nível da lotação;
5. Nome completo das Lotações – Marque esta opção para exibir o nome
completo das lotações na listagem;
6. Identificar Lotação em Início de Página – Marque esta opção para
identificar a lotação no início da página;
7. Agrupar:
•

Lotações –Marque os níveis das lotações em que deseja agrupar
seus valores;

•

Totalizar –Marque esta opção caso deseje totalizar a listagem;

•

Totalizar Em Páginas Separadas–Marque esta opção caso
deseje totalizar a listagem em páginas separadas;

8. Definir Como Padrão – Marque esta opção caso deseje definir as
configurações efetuadas como padrão para as próximas listagens;

Após efetuar as configurações desejadas, basta voltar e preencher a aba
opções para geração da listagem.

Clique no botão

para listar o relatório. Caso não deseje visualizar e

queira logo imprimir, clique no botão

.
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3.7.2 Recibo de Pagamento
Este menu permite emitir os recibos de pagamento do 13º salário.

•
Recibo de Pagamento (Aba Opções)
Para visualizar ou imprimir os recibos de pagamento do 13º salário, cliquemenu
Relatórios,sub-menu 13º Salário, opção Recibo de Pagamento. O sistema
exibirá a seguinte tela:
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Na aba opções, temos os seguintes campos:

1. Cálculo –Selecione a data de cálculo do 13º salário;
2. Seq. – Selecione ou informe a sequencial do movimento em que deseja
emitir os recibos do 13º salário;
3. Estabelecimento –Selecione ou informe o código do estabelecimento
de onde deseja emitir o recibo de pagamento;
4. Obra/Tomador – Selecione ou informe o código da obra/tomador que
deseja emitir o recibo de pagamento;
15. Lotação – Selecione ou informe o código da lotação
deseja emitir o recibo de pagamento;

em

que

16. Vínculo – Selecione ou informe o código do vínculo em que deseja
emitir a listagem;
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Estabelecimento, Obra/Tomador e Lotação: Esses campos são filtros.
Utilize-os somente se quiser gerar o relatório para um determinado
estabelecimento, obra/tomador ou lotação.
5. A Partir do Empregado – Selecione ou informe o código do empregado
a partir do qual deseja emitir o recibo de pagamento;
6. Até o Empregado – Selecione ou informe o código do empregado até o
qual deseja emitir o recibo de pagamento;
A partir do Empregado e Até o Empregado: Esses campos também são
filtros e servem para determinar um intervalo entre os empregados para a
emissão dos recibos de pagamento.
7. Mensagem –Caso deseje incluir alguma mensagem no recibo de
pagamento, basta digitá-la neste campo.

Clique no botão

para listar o relatório. Caso não deseje visualizar e

queira logo imprimir, clique no botão

•

.

Recibo de Pagamento (Aba Configuração)

Antes de visualizar os recibos de pagamento do 13º salário, algumas
configurações podem ser efetuadas para adequar o relatório às necessidades
do usuário ou da empresa.
Para configurar os recibos de pagamento do 13° salário, cliquemenu
Relatórios,sub-menu 13º Salário, opção Recibo de Pagamento. O sistema
exibirá a tela RECIBO DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO. Clique na aba
Configuração, conforme a imagem abaixo. Serão apresentadas as seguintes
opções:
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1. Imprimir Apenas um Recibo Por Página –Marque esta opção caso
deseje imprimir apenas um recibo por página;
•

Enviar E-mail Para o Empregado –Marque esta opção caso
deseje enviar o recibo de pagamento para o e-mail do
empregado. Esta opção só será habilitada se estiver sendo
utilizada a opção “Imprimir apenas um recibo por página”.

2. Tamanho Variável – Marque esta opção para que o recibo de
pagamento não siga um tamanho padrão e seja configurado conforme
os proventos e descontos do empregado, diminuindo ou aumentando
seu tamanho;
3. Drive – Efetue alterações na fonte, tamanho, margens, inclusão ou
exclusão de determinados campos etc., diretamente no drive do
relatório;
4. Ordenar Por – Selecione a forma de ordenamento entre Lotação Código, Lotação – Nome, Lotação – Atributo, Código, Nome ou Atributo;
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5. Cópias – Informe a quantidade de cópias do recibo de pagamento por
empregado;
6. Atributo – Selecione ou informe o código do atributo dos empregados.
Esta informação servirá como filtro, ou seja, serão impressos os recibos
dos empregados que tenham o atributo informado cadastrado;
7. Imagem do Cabeçalho – Selecione uma imagem para ser impressa no
cabeçalho dos recibos de pagamento;
8. Definir Como Padrão – Marque esta opção caso deseje definir as
configurações efetuadas como padrão para as próximas listagens;
Após efetuar as configurações desejadas, basta voltar e preencher a aba
opções para geração do relatório.

Clique no botão

para listar os recibos. Caso não deseje visualizar

e queira logo imprimir, clique no botão

.

3.7.3 Contracheque
Este menu permite emitir os contracheques do movimento do 13º salário.
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• Contracheque (Aba Opções)
Para visualizar ou imprimir os contracheques do 13º salário, cliquemenu
Relatórios,sub-menu 13º Salário, opção Contracheque. O sistema exibirá a
seguinte tela:
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Na aba opções, temos os seguintes campos:

1. Cálculo –Selecione a data de cálculo do contracheque;
2. Seq. – Selecione ou informe a sequencial do movimento em que deseja
emitir os contracheques;
3. Estabelecimento –Selecione ou informe o código do estabelecimento
de onde deseja emitir os contracheques;
4. Obra/Tomador – Selecione ou informe o código da obra/tomador que
deseja emitir os contracheques;
5. Lotação – Selecione ou informe o código da lotação em
emitir os contracheques;

que

deseja
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Estabelecimento, Obra/Tomador e Lotação: Esses campos são filtros.
Utilize-os somente se quiser gerar o relatório para um determinado
estabelecimento, obra/tomador ou lotação.
6. A Partir do Empregado – Selecione ou informe o código do empregado
a partir do qual deseja emitir os contracheques;
7. Até o Empregado – Selecione ou informe o código do empregado até o
qual deseja emitir os contracheques;
A partir do Empregado e Até o Empregado: Esses campos também são
filtros e servem para determinar um intervalo entre os empregados para a
emissão dos contracheques.
8. Mensagem –Caso deseje incluir alguma mensagem nos contracheques,
basta digitá-la neste campo;

Clique no botão

para listar oscontracheques. Caso não deseje

visualizar e queira logo imprimir, clique no botão

.

• Contracheque (Aba Configuração)
Antes

de

visualizar

os

contracheques

do

13º

salário,

algumas

configuraçõespodem ser efetuadas para adequar o relatório às necessidades
do usuário ou da empresa.
Para configurar os contracheques do 13º salário, cliquemenu Relatórios,submenu 13º Salário, opção Contracheques. O sistema exibirá a tela
CONTRACHEQUE DE 13º SALÁRIO. Clique na aba Configuração, conforme
a imagem abaixo. Serão apresentadas as seguintes opções:
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1. Imprimir em 2 (duas) Colunas –Marque esta opção para imprimir os
contracheques em duas colunas;
•

Imprimir duas Cópias por Linha –Marque esta opção para
imprimir duas cópias por linhano contracheque;

•

Separar Proventos e Descontos –Marque esta opção caso
deseje separar os proventos dos descontos nos contracheques;

2. Imprimir Apenas o Código da Lotação –Marque esta opção para
imprimir apenas o código da lotação do empregado;
3. Imprimir Apenas o Nome a Lotação de Último Nível – Marque esta
opção para imprimir apenas o último nível das lotações;
4. Desabilitar Impressão de Página Cheia – Marque esta opção para
determinar a quantidade de eventos que deseja imprimir no
contracheque;
5. Drive – Efetue alterações na fonte, nas margens, inclusão ou exclusão
de determinados campos etc., diretamente no drive do relatório;
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6. Ordenar Por – Selecione a forma de ordenamento entre Lotação Código, Lotação – Nome, Lotação – Atributo, Código, Nome ou Atributo;
7. Cópias – Informe a quantidade de cópias do contracheque por
empregado;
8. Atributo – Selecione ou informe o código do atributo dos empregados.
Esta informação servirá como filtro, ou seja, serão impressos os
contracheques dos empregados que tenham o atributo informado
cadastrado;
9. Imprimir Mensagem Para – Selecione para quais empregados deseja
imprimir mensagem no recibo entre Todos, Aniversariantes do Mês ou
Nenhum;
10. Definir Como Padrão – Marque esta opção caso deseje definir as
configurações efetuadas como padrão para as próximas listagens.

Após efetuar as configurações desejadas, basta voltar e preencher a aba
opções para geração do relatório.

3.7.4 Folha Sintética

Opção que permite visualizar toda a movimentação do 13º salário de forma
resumida.
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•

Folha Sintética (Aba Opções)

Para visualizar ou imprimir a folha sintética do movimento de 13º salário,
cliquemenu Relatórios,sub-menu 13º Salário, opção Folha Sintética.

O

sistema exibirá a seguinte tela:

Na aba opções, temos os seguintes campos:
1. Cálculo –Selecione a data de cálculo que deseja visualizar a listagem;
2. Seq. – Selecione ou informe a sequencial do movimento em que deseja
visualizar a listagem;
3. Estabelecimento –Selecione ou informe o código do estabelecimento
de onde deseja emitir a listagem;
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4. Obra/Tomador – Selecione ou informe o código da obra/tomador que
deseja emitir a listagem;
5. Lotação – Selecione ou informe o código da lotação em
emitir a listagem;

que

deseja

Estabelecimento, Obra/Tomador e Lotação: Esses campos são filtros.
Utilize-os somente se quiser gerar o relatório para um determinado
estabelecimento, obra/tomador ou lotação.
6. Ordenar Por – Selecione a forma de ordenação entre Código, Nome,
Lotação – Código e Lotação – Nome.

•

Folha Sintética (Aba Configuração)

Antes de visualizar a folha sintética do movimento do 13º salário, algumas
configuraçõespodem ser efetuadas para adequar o relatório às necessidades
do usuário ou da empresa.
Para configurar a folha sintética de 13º salário, cliquemenu Relatórios,submenu 13º salário, opção Folha Sintética. O sistema exibirá a tela FOLHA
SINTÉTICA. Clique na aba Configuração, conforme a imagem abaixo. Serão
apresentadas as seguintes opções:
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1. Drive – Efetue alterações na fonte, nas margens, inclusão ou exclusão
de determinados campos etc., diretamente no drive do relatório;
2. Eventos – Selecione ou informe um ou mais eventos que deseja listar
no relatório;
3. Totalizar Lotação –Marque os níveis das lotações em que deseja
agrupar os valores;
4. Espaço Para Assinatura – Marque esta opção para incluir um espaço
para assinatura no relatório;
5. Espaço Para Data – Marque esta opção para incluir um espaço para
data no relatório;
6. Imprimir Cabeçalho Por Empregado – Marque esta opção para
imprimir o cabeçalho por empregado;
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7. Imprimir em Modo Paisagem – Marque esta opção para imprimir o
relatório em modo paisagem;
8. Imprimir o Cargo – Marque esta opção para imprimir o cargo do
empregado no relatório;
9. Definir Como Padrão – Marque esta opção caso deseje definir as
configurações efetuadas como padrão para as próximas listagens.
Após efetuar as configurações desejadas, basta voltar e preencher a aba
opções para geração da listagem.

3.8 Obrigações Mensais
Esta opção permite gerar os relatórios utilizados todos os meses, como a GPS
e os relatórios de Vales-Transporte e Vales-Refeição.
3.8.1 GPS
Esta opção permite visualizar ou imprimir a GPS.
•

Imprimir a GPS
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Para visualizar ou imprimir a GPS, cliquemenu Relatórios,sub-menu
Obrigações Mensais,sub-menu GPS, opção GPS. O sistema exibirá a
seguinte tela:
•

Imprimir a GPS (Aba Opções)
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Na aba opções, temos os seguintes campos:
1. Mês/Ano – Informe o mês e ano em que deseja emitir a GPS;
2. Data de Vencimento – O sistema preencherá este campo conforme o
mês e ano informado, porém o campo ficará livre caso o usuário deseje
alterar a data manualmente;
3. Estabelecimento –Selecione ou informe o código do estabelecimento
de onde deseja emitir a GPS;
4. Obra/Tomador – Selecione ou informe o código da obra/tomador que
deseja emitir a GPS;
5. Lotação – Selecione ou informe o código da lotação em que deseja
emitir a GPS;
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Estabelecimento, Obra/Tomador e Lotação: Esses campos são filtros.
Utilize-os somente se quiser gerar a GPS de um determinado
estabelecimento, obra/tomador ou lotação.
6. Código de Pagamento –O sistema preencherá este campo conforme a
GPS criada para a competência informada (ver item 3.10 – GPS), porém
o campo ficará livre caso o usuário deseje alterar a data manualmente;
7. Valores Devidos ao INSS –O sistema preencherá este campo conforme
a GPS criada para a competência informada (ver item 3.10 – GPS),
porém o campo ficará livre caso o usuário deseje alterar a data
manualmente;
8. Outras Entidades –O sistema preencherá este campo conforme a GPS
criada para a competência informada (ver item 3.10 – GPS), porém o
campo ficará livre caso o usuário deseje alterar a data manualmente;
9. Calcular Juros e Multa –Marque esta opção caso a GPS esteja em
atraso e deseje calcular os juros e a multa da mesma:
•

Pagamento –Informe a data de pagamento da GPS em atraso;

•

Multa –O sistema preencherá este campo automaticamente
conforme a data de vencimento da GPS e a data de pagamento
da mesma, porém o campo ficará livre caso o usuário deseje
alterar o valor;

•

Juros –O sistema preencherá este campo automaticamente
conforme a data de vencimento da GPS e a data de pagamento
da mesma, porém o campo ficará livre caso o usuário deseje
alterar o valor;

10. Campo 7:
•

Descrição –Caso deseje, informe a descrição para o campo 7 da
GPS;

•

Valore –Caso deseje, informe o valor para o campo 7 da GPS;

11. Campo 8:
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•

Descrição –Caso deseje, informe a descrição para o campo 8 da
GPS;

•

Valore –Caso deseje, informe o valor para o campo 8 da GPS;

12. Obs –Caso deseje, digite alguma observação para ser impressa na
GPS.

Clique no botão

para listar o relatório. Caso não deseje visualizar e

queira logo imprimir, clique no botão

•

.

Imprimir a GPS (Aba Configuração)

Antes de visualizar a GPS, algumas configuraçõespodem ser efetuadas para
adequar o relatório às necessidades do usuário ou da empresa.
Para configurar a GPS, cliquemenu Relatórios,sub-menu Obrigações
Mensais,sub-menu GPS, opção GPS. O sistema exibirá a tela GPS. Clique na
aba Configuração, conforme a imagem abaixo. Serão apresentadas as
seguintes opções:
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1. Recolher Competências Anteriores Acumuladas –Marque esta opção
caso deseje recolher valores de competências anteriores acumuladas;
2. Agrupar Valores dos Tomadores do Mesmo Estabelecimento –
Marque esta opção caso deseje agrupar os valores das GPS’s dos
tomadores do mesmo estabelecimento;
3. Imprimir Inscrição do Estabelecimento Quando Houver Tomador –
Marque esta opção caso deseje preencher a GPS com a inscrição do
estabelecimento quando existir tomador no movimento;
4. Substituir
Dados
da
Empresa
Pelos
dados
do
Estabelecimento/Tomador – Marque esta opção caso deseje
preencher a GPS substituindo os dados da empresa pelos do
estabelecimento/tomador;
5. Cópias – Informe a quantidade de cópiasda GPS que deseja emitir;
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6. Definir Como Padrão – Marque esta opção caso deseje definir as
configurações efetuadas como padrão para as próximas GPS’s;

Após efetuar as configurações desejadas, basta voltar e preencher a aba
opções para geração do relatório.

Clique no botão

para listar a GPS. Caso não deseje visualizar e

queira logo imprimir, clique no botão

.

3.8.2 GPS Analítica
Menu que possibilita emitir a GPS Analítica. Este relatório detalhará todos os
valores da GPS, facilitando sua conferência.

Para visualizar ou imprimir a GPS Analítica, cliquemenu Relatórios,sub-menu
Obrigações Mensais,sub-menu GPS, opção Analítica O sistema exibirá a
seguinte tela:
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Na aba tela, temos os seguintes campos:

1. Competência –Informe a competência para emissão da GPS Analítica;
2. Estabelecimento –Selecione ou informe o código do estabelecimento
de onde deseja emitir a GPS Analítica;
3. Obra/Tomador – Selecione ou informe o código da obra/tomador que
deseja emitir a GPS Analítica;
4. Lotação – Selecione ou informe o código da lotação em
emitir a GPS Analítica;

que

deseja

Estabelecimento, Obra/Tomador e Lotação: Esses campos são filtros.
Utilize-os somente se quiser gerar o relatório para um determinado
estabelecimento, obra/tomador ou lotação.
5. Detalhar Exposição Agente Nocivo –Marque esta opção caso deseje
que sejam detalhados os valores da exposição a agentes nocivos;
6. Demonstrativo de Cálculo –Marque esta opção caso deseje emitir o
demonstrativo de cálculo da GPS.

Clique no botão

para listar a GPS Analítica. Caso não deseje

visualizar e queira logo imprimir, clique no botão

.
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3.8.3 Vales-Transporte

Esta opção permite visualizar ou imprimir os relatórios dos Vales-Transporte.
3.8.3.1 Pedido
Este menu permite conferir o pedido de Vales-Transporte. Antes de visualizar o
relatório pedido de vales-transporte, é necessário gerar o movimento dos
mesmos (ver item 3.8.2 – Vales-Transporte).
•

Pedido (Aba Opções)

Para visualizar ou imprimir o pedido de Vales-Transporte, cliquemenu
Relatórios,sub-menu

Obrigações

Mensais,sub-menu

Vales-Transporte,

opção Pedido. O sistema exibirá a seguinte tela:
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Na aba opções, temos os seguintes campos:

1. Referência – Selecione a data de referência do vale-transporte para o
qual deseja emitir o pedido;
2. Período – O sistema preencherá este campo automaticamente conforme
o período informado na geração do movimento de vale-transporte (ver
item 3.8.2 – Vales-Transporte);
3. Estabelecimento –Selecione ou informe o código do estabelecimento
de onde deseja emitir o pedido;
4. Lotação – Selecione ou informe o código da lotação em
emitir o pedido;

que

deseja

Estabelecimento e Lotação: Esses campos são filtros. Utilize-os somente
se quiser gerar o pedido de um determinado estabelecimento ou lotação.
5. Eletrônico –Marque esta opção se os vales-transporte do pedido forem
eletrônicos;
Clique no botão

para listar o relatório. Caso não deseje visualizar e

queira logo imprimir, clique no botão

•

.

Pedido (Aba Configuração)
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Antes de visualizar o pedido de vales-transporte, o relatório pode ser
configurado.
Para configurar o relatório do pedido de vales-transporte, cliquemenu
Relatórios,sub-menu

Obrigações

Mensais,sub-menu

Vales-Transporte,

opção Pedido. O sistema exibirá a tela PEDIDO DE VALES-TRANSPORTE.
Clique na aba Configuração, conforme a imagem abaixo. Serão apresentadas
as seguintes opções:

1. Cód. Empresa –Informe o código da empresa junto ao órgão
responsável pelo pedido de vales-transporte;
2. Definir Como Padrão – Marque esta opção caso deseje definir as
configurações efetuadas como padrão para as próximas emissões do
relatório pedido de vales-transporte.
Após efetuar as configurações desejadas, basta voltar e preencher a aba
opções para geração do relatório.
Clique no botão

para listar o pedido de vales-transporte. Caso não

deseje visualizar e queira logo imprimir, clique no botão

.
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3.8.3.2

Recibo de Entrega

Este menu permite emitir os recibos de pagamento de vales-transporte. Este
relatório detalhará todos os valores gerados dos vales.

• Recibo de Entrega (Aba Opções)
Para visualizar ou imprimir os recibos de entrega dos vales-transporte,
cliquemenu Relatórios,sub-menu Obrigações Mensais,sub-menu ValesTransporte, opção Recibo de Entrega. O sistema exibirá a seguinte tela:
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Na aba tela, temos os seguintes campos:

1. Referencia – Selecione a data de referência do vale-transporte para os
quais deseja emitir os recibos de entrega;
2. Período – O sistema preencherá este campo automaticamente conforme
o período informado na geração do movimento de vale-transporte (ver
item 3.8.2 – Vales-Transporte);
3. Estabelecimento –Selecione ou informe o código do estabelecimento
de onde deseja emitir os recibos de pagamento;
4. Obra/Tomador – Selecione ou informe o código da obra/tomador que
deseja emitir os recibos de pagamento;
5. Lotação – Selecione ou informe o código da lotação em que deseja
emitir os recibos de pagamento;
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6. Empregado – Selecione ou informe o código do empregadopara quem
deseja emitir os recibos de pagamento;
7. Atributo (Identificação) – Selecione ou informe o código do
atributopara o qual deseja emitir os recibos de pagamento;
Estabelecimento, Obra/Tomador, Lotação, Empregado e Atributo: Esses
campos são filtros. Utilize-os somente se quiser gerar o relatório para um
determinado estabelecimento, obra/tomador, lotação, empregado ou
atributo.
8. Somente Empregados com o Atributo Selecionado –Marque esta
opção caso deseje emitir os recibos de pagamento apenas para os
empregados com o atributo informado no filtro acima;
9. Tipo –Selecione o tipo de vale-transporte para os quais deseja emitir os
recibos de pagamento;
10. Espécie –Selecione entre Todos, Impresso ou Eletrônico a espécie do
vale-transporte para os quais deseja emitir os recibos de pagamento;
11. Imprimir Valores e Quantidades em Branco –Marque esta opção
caso deseje emitir os recibos de entrega com a quantidade e valores em
branco;

Clique no botão

para listar o relatório. Caso não deseje visualizar e

queira logo imprimir, clique no botão

.

• Recibo de Entrega (Aba Configuração)
Antes de visualizar os recibos de entrega, algumas configuraçõespodem ser
efetuadas para adequar o relatório às necessidades do usuário ou da empresa.
Para configurar os recibos de entrega de vale-transporte, cliquemenu
Relatórios,sub-menu

Obrigações

Mensais,sub-menu

Vales-Transporte,

opção Recibo de Entrega. O sistema exibirá a tela RECIBOS DE ENTREGA
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DE VALES-TRANSPORTE. Clique na aba Configuração, conforme a imagem
abaixo. Serão apresentadas as seguintes opções:

1. Saltar Página Quando Houver Mudança no Nível de Lotação –
Marque esta opção para saltar a página quando houver mudança no
nível da lotação. Ao marcar esta opção, o nível da lotação para a
mudança da página deve ser informado;
2. Nome completo das Lotações – Marque esta opção para exibir o nome
completo das lotações na listagem dos recibos;
3. Identificar Lotação em Início de Página – Marque esta opção para
identificar a lotação no início da página;
4. Saltar Página Quando Houver Mudança no Nível de Lotação –
Marque esta opção para saltar a página quando houver mudança no
nível da lotação. Ao marcar esta opção, o nível da lotação para a
mudança da página deve ser informado;
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5. Totalizar – Marque as lotações em que deseja totalizar os valores dos
vales-transporte por lotação;
6. Totalizar Em Páginas Separadas –Marque esta opção caso deseje
totalizar a listagem em páginas separadas;
7. Agrupar Lotações –Marque esta opção caso deseje totalizar o valor
dos vales-transporte dos níveis das lotações na lotação de primeiro
nível;
8. Substituir Tipo por Descrição do Vale-Transporte – Marque esta
opção caso deseje substituir o tipo de vale pela descrição do mesmo;
9. Imprimir Comprovante – Marque esta opção caso deseje imprimir o
comprovante de pagamento dos vales-transporte;
•

Dois Comprovantes por Página –Marque esta opção caso
deseje imprimir dois comprovantes de pagamento por página;

10. Ocultar Campo de Valor – Marque esta opção caso deseje ocultar o
campo de valor no relatório;
11. Ordenar Alfabética – Marque esta opção caso deseje imprimir o
recibo de entrega em ordem alfabética;
12. Imprimir Banco, Agência e Conta – Marque esta opção caso deseje
imprimir o banco, a agência e a conta do empregado no recibo de
entrega;
13. Imprimir CPF – Marque esta opção caso deseje imprimir o CPF do
empregado no recibo de entrega;
14. Definir Como Padrão – Marque esta opção caso deseje definir as
configurações efetuadas como padrão para as próximas emissões do
recibo de entrega;
Após efetuar as configurações desejadas, basta voltar e preencher a aba
opções para geração do relatório.
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Clique no botão

para listar os recibos de entrega. Caso não deseje

visualizar e queira logo imprimir, clique no botão
3.8.3.3

.

Termo de Compromisso

Este menu permite emitir os termos de compromisso dos vales-transporte.

• Termo de Compromisso (Aba Opções)
Para visualizar ou imprimir o temo de compromisso do vale-transporte,
cliquemenu Relatórios,sub-menu Obrigações Mensais,sub-menu ValesTransporte, opção Termo de Compromisso. O sistema exibirá a seguinte
tela:
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Na aba tela, temos os seguintes campos:

1. Admitidos em – Marque esta opção caso deseje emitir o termo de
compromisso para vários empregados. Ao marcar esta opção, o período
de admissão dos empregados para os quais será emitido o relatóriodeve
ser informado;
2. Lotação – Selecione ou informe o código da lotação em que deseja
emitir o relatório;
Lotação: Este campo é um filtro. Utilize-o somente se quiser gerar o
relatório para uma determinada lotação.
3. Empregado –Selecione ou informe o código do empregado para quem
deseja emitir o temo de compromisso;
4. Imprimir Empregados Demitidos –Marque esta opção caso deseje
emitir o termo para empregados demitidos.

Clique no botão

para listar o relatório. Caso não deseje visualizar e

queira logo imprimir, clique no botão

.

• Termo de Compromisso (Aba Configuração)
Antes de visualizar o termo de compromisso, a quantidade de termos a serem
impressos pode ser configurada.
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Para configurar o número de cópias do termo de compromisso do valetransporte, cliquemenu Relatórios,sub-menu Obrigações Mensais,sub-menu
Vales-Transporte, opção Termo de Compromisso.O sistema exibirá a tela
TERMO DE COMPROMISSO DE VALES-TRANSPORTE. Clique na aba
Configuração, conforme a imagem abaixo. Serão apresentadas as seguintes
opções:

1. Cópias – Informe a quantidade de cópias do recibo de pagamento por
empregado;
2. Definir Como Padrão – Marque esta opção caso deseje definir as
configurações efetuadas como padrão para as próximas emissões do
recibo de entrega;
Após definir a quantidade de cópias a serem impressas, basta voltar e
preencher a aba opções para geração do relatório.
Clique no botão

para listar o relatório. Caso não deseje visualizar e

queira logo imprimir, clique no botão

.

3.8.4 Vales-Refeição
Este menu permite visualizar ou imprimir os relatórios dos Vales-Refeição.

3.8.4.1 Recibo de Entrega
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Através deste menu, os recibos de entrega de vale-refeiçãopodem ser
emitidos. Este relatório detalhará todos os valores gerados dos vales.

• Recibo de Entrega (Aba Opções)
Para visualizar ou imprimir os recibos de entrega dos vales-refeição,
cliquemenu Relatórios,sub-menu Obrigações Mensais,sub-menu ValesRefeição, opção Recibo de Entrega. O sistema exibirá a seguinte tela:
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Na aba tela, temos os seguintes campos:
1. Referência – Selecione a data de referência do vale-refeição para a qual
deseja emitir os recibos de entrega;
2. Período – O sistema preencherá este campo automaticamente conforme
o período informado na geração do movimento de vale-refeição (ver item
3.8.3 – Vales-Refeição);
3. Estabelecimento –Selecione ou informe o código do estabelecimento
de onde deseja emitir os recibos de pagamento;
4. Obra/Tomador – Selecione ou informe o código da obra/tomador que
deseja emitir os recibos de pagamento;
5. Lotação – Selecione ou informe o código da lotação em
emitir os recibos de pagamento;

que

deseja

Estabelecimento, Obra/Tomador e Lotação: Esses campos são filtros.
Utilize-os somente se quiser gerar o relatório para um determinado
estabelecimento, obra/tomador ou lotação.
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6. Tipo –Selecione o tipo de vale-refeição para o qual deseja emitir os
recibos de pagamento;
7. Imprimir Valores em Branco –Marque esta opção caso deseje emitir os
recibos de entrega com os valores em branco.

Clique no botão

para listar o relatório. Caso não deseje visualizar e

queira logo imprimir, clique no botão

.

• Recibo de Entrega (Aba Configuração)
Antes de visualizar os recibos de entrega, algumas configuraçõespodem ser
efetuadas para adequar o relatório às necessidades do usuário ou da empresa.
Para configurar os recibos de entrega de vale-refeição, cliquemenu
Relatórios,sub-menu Obrigações Mensais,sub-menu Vales-Refeição, opção
Recibo de Entrega. O sistema exibirá a tela RECIBOS DE ENTREGA DE
VALES-REFEIÇÃO. Clique na aba Configuração, conforme a imagem abaixo.
Serão apresentadas as seguintes opções:
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1. Saltar Página Quando Houver Mudança no Nível de Lotação –
Marque esta opção para saltar a página quando houver mudança no
nível da lotação. Ao marcar esta opção, o nível da lotação para a
mudança da página deve ser informado;
2. Nome completo das Lotações – Marque esta opção para exibir o nome
completo das lotações na listagem dos recibos;
3. Identificar Lotação em Início de Página – Marque esta opção para
identificar a lotação no início da página;
4. Saltar Página Quando Houver Mudança no Nível de Lotação –
Marque esta opção para saltar a página quando houver mudança no
nível da lotação. Ao marcar esta opção, o nível da lotação para a
mudança da página deve ser informado;
5. Totalizar – Marque as lotações em que deseja totalizar os valores dos
vales-refeição por lotação;
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6. Totalizar Em Páginas Separadas –Marque esta opção caso deseje
totalizar a listagem em páginas separadas;
7. Agrupar Lotações –Marque esta opção caso deseje totalizar o valor
dos vales-refeição no primeiro nível das lotações;
8. Substituir Tipo por Descrição do Vale-Refeição – Marque esta
opção caso deseje substituir o tipo de vale pela descrição do mesmo;
9. Imprimir Comprovante – Marque esta opção caso deseje imprimir o
comprovante de pagamento dos vales-refeição;
10. Título de Relatório Alternativo – Digite um título alternativo para o
relatório de recibo de entrega dos vales;
11. Imprimir Banco, Agência e Conta – Marque esta opção caso deseje
imprimir o banco, a agência e a conta do empregado no recibo de
entrega;
12. Imprimir CPF – Marque esta opção caso deseje imprimir o CPF do
empregado no recibo de entrega;
13. Definir Como Padrão – Marque esta opção caso deseje definir as
configurações efetuadas como padrão para as próximas emissões do
recibo de entrega.
Após efetuar as configurações desejadas, basta voltar e preencher a aba
opções para geração do relatório.
Clique no botão

para listar os recibos de entrega. Caso não deseje

visualizar e queira logo imprimir, clique no botão

3.9

.

Acessórios
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Através desta opção podem ser emitidos os relatórios que servem de auxílio no
cotidiano da empresa. Dentre estes relatórios, estão o quadro de horário e o
resumo geral das movimentações ocorridas em determinada competência.

3.9.1 Quadro de Horários

Este menu permite emitir o Quadro de Horário do Estabelecimento.

Para visualizar ou imprimir o Quadro de Horário, cliquemenu Relatórios,submenu Acessórios, opção Quadro de Horários. O sistema exibirá a seguinte
tela:
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Na aba tela, temos os seguintes campos:
1. Estabelecimento –Selecione ou informe o código do estabelecimento
de onde deseja emitir o quadro de horários;
2. Lotação – Selecione ou informe o código da lotação em que deseja
emitir o quadro de horários;
Lotação: Esse campo é um filtro. Utilize-o somente se quiser gerar o
relatório para uma determinada lotação.
3. Referência –Informe uma data de referência para emissão do quadro de
horários;
4. Ordenar –Selecione a ordem em que deseja emitir o relatório entre
Matrícula ou Alfabética;
5. Observação –Caso deseje, digite alguma observação a ser impressa no
relatório do quadro de horários.
Clique no botão

para listar o relatório. Caso não deseje visualizar e

queira logo imprimir, clique no botão

.

3.9.2 Ficha Financeira
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Esta opção permite visualizar ou imprimir a ficha financeira do empregado. Este
relatório, que contém todas as movimentações detalhadas dos eventos, pode
ser comparado a um extrato das movimentações dos empregados e é muito útil
para uma conferência detalhada dos movimentos dos empregados.

• Ficha Financeira (Aba Opções)
Para visualizar ou imprimir a ficha financeira, cliquemenu Relatórios,sub-menu
Acessórios, opção Ficha Financeira. O sistema exibirá a seguinte tela:
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Na aba opções, temos os seguintes campos:
1. Período – Informe o período em que deseja emitir a ficha financeira;
2. Estabelecimento –Selecione ou informe o código do estabelecimento
de onde deseja emitir o relatório;
3. Obra/Tomador –Selecione ou informe o código da obra/tomador que
deseja emitir o relatório;
4. Lotação – Selecione ou informe o código da lotação em
emitir o relatório;

que

deseja

5. Empregado – Selecione ou informe o código do empregado para o qual
deseja emitir o relatório;
Estabelecimento, Obra/Tomador, Lotação e Empregado: Esses campos
são filtros.Utilize-os somente se quiser gerar o pedido de um determinado
estabelecimento, obra/tomador, lotação ou empregado.
6. Empregados em Páginas Separadas –Marque esta opção caso deseje
emitir a ficha dos empregados em páginas separadas;
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Clique no botão

para listar o relatório. Caso não deseje visualizar e

queira logo imprimir, clique no botão

.

• Ficha Financeira (Aba Configuração)
Antes de visualizar a ficha financeira dos empregados, o relatório pode ser
configurado.
Para configurar o relatório da ficha financeira, cliquemenu Relatórios,submenu Acessórios, opção Ficha Financeira. O sistema exibirá a tela FICHA
FINANCEIRA. Clique na aba Configuração, conforme a imagem abaixo. Serão
apresentadas as seguintes opções:

1. Pagamentos –Marque as movimentações que deseja emitir na ficha
financeira do empregado:
•

Adiantamento de Folha –Marque esta opção caso deseje emitir
os movimentos do adiantamento de folha no relatório;

•

Folha –Marque esta opção caso deseje emitir os movimentos de
folha no relatório;
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•

Férias –Marque esta opção caso deseje emitir os movimentos de
férias no relatório;

•

Rescisão –Marque esta opção caso deseje emitir os movimentos
de rescisão no relatório;

•

13° Salário (Adiantamento) –Marque esta opção caso deseje
emitir os movimentos do adiantamento de 13° salário no relatório;

•

13° Salário (Parcela Final) –Marque esta opção caso deseje
emitir os movimentos de 13° salário no relatório;
13° Salário (Complemento) –Marque esta opção caso deseje
emitir os movimentos de complemento de 13° salário no relatório;

•

•

Complemento de Folha –Marque esta opção caso deseje emitir
os movimentos de complemento de folha no relatório;

•

Compl. de Folha c/ Encargos –Marque esta opção caso deseje
emitir os movimentos de complemento de folha com encargos no
relatório;

•

Complemento de Férias –Marque esta opção caso deseje emitir
os movimentos de complemento de férias no relatório;

•

Complemento de Rescisão –Marque esta opção caso deseje
emitir os movimentos de complemento de rescisão no relatório;

•

Complemento de Férias Coletivas –Marque esta opção caso
deseje emitir os movimentos de complemento de férias coletivas
no relatório;

•

Folha de Pontuação –Marque esta opção caso deseje emitir os
movimentos de folha de pontuação no relatório;

2. Imprimir – Marque de que maneira deseja emitir as movimentações na
ficha financeira do empregado:
•

Detalhe –Marque esta opção caso deseje emitir os movimentos
detalhadamente no relatório;

•

Resumo –Marque esta opção caso deseje emitir os movimentos
resumidamente no relatório;
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•

Bases de Cálculo –Marque esta opção caso deseje emitir as
bases de cálculo dos movimentos do relatório;

•

Data de Cálculo –Marque esta opção caso deseje emitir a data
de cálculo dos movimentos do relatório;

3. Evitar Quebra em Final de Página – Marque esta opção para evitar a
quebra de página no final da página nos valores dos empregados;

Após efetuar as configurações desejadas, basta voltar e preencher a aba
opções para geração do relatório.
Clique no botão

para listar a ficha financeira dos empregados.

Caso não deseje visualizar e queira logo imprimir, clique no botão

.

3.9.3 Resumo Geral do Mês
Este menu permite emitir o resumo geral do mês. Este relatório detalhará todos
os movimentos por competência.
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• Resumo Geral do Mês (Aba Opções)
Para visualizar ou imprimir o resumo geral do mês, cliquemenu Relatórios,submenu Acessórios, opção Resumo Geral do Mês. O sistema exibirá a seguinte
tela:

Na aba tela, temos os seguintes campos:
1. Mês/Ano – Informe o mês e ano em que deseja emitir o resumo geral do
mês;
2. Estabelecimento –Selecione ou informe o código do estabelecimento
de onde deseja emitir o relatório;
3. Obra/Tomador – Selecione ou informe o código da obra/tomador que
deseja emitir o relatório;
4. Lotação – Selecione ou informe o código da lotação em
emitir o relatório;

que

deseja
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Estabelecimento, Obra/Tomador e Lotação: Esses campos são filtros.
Utilize-os somente se quiser gerar o relatório para um determinado
estabelecimento, obra/tomador ou lotação.
Clique no botão

para listar o relatório. Caso não deseje visualizar e

queira logo imprimir, clique no botão

.

• Resumo Geral do Mês (Aba Configuração)
Antes de visualizar o resumo geral do mês, algumas configuraçõespodem ser
efetuadas para adequar o relatório às necessidades do usuário ou da empresa.
Para configurar o relatório resumo geral do mês, cliquemenu Relatórios,submenu Acessórios, opção Resumo Geral do Mês. O sistema exibirá a tela
RESUMO GERAL DO MÊS. Clique na aba Configuração, conforme a imagem
abaixo. Serão apresentadas as seguintes opções:
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1. Agrupar Lotações – Marque esta opção caso deseje totalizar os valores
do resumo geral do mês por lotação;
2. Imprimir Contagem de Eventos – Marque esta opção caso deseje
emitir a contagem dos eventos dos movimentos no relatório;
3. Imprimir FGTS Reduzido (2%) – Marque esta opção caso deseje
destacar o valor do FGTS Reduzido (2%). Geralmente este FGTS é
recolhido quando os empregados são menores aprendizes;
4. Imprimir Resumo da GRFC – Marque esta opção caso deseje destacar
o valor da GRFC existente nos movimentos;
5. Imprimir Resumo dos Pagamentos dos Empregadores – Marque esta
opção caso deseje emitir um resumo dos pagamentos dos
empregadores (Sócios);
6. Imprimir Empregados com Categoria 05 e 11 como Empregadores –
Marque esta opção caso deseje emitir os valores dos empregados com
categoria 05 e 11 como empregadores (sócios);
7. Imprimir Resumo dos Pagamentos dos Autônomos – Marque esta
opção caso deseje emitir um resumo dos pagamentos dos autônomos;
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8. Agrupar Valores dos Tomadores do Mesmo Estabelecimento –
Marque esta opção caso deseje totalizar os valores dos tomadores do
mesmo estabelecimento;
9. Imprimir Resumo do PIS – Marque esta opção caso deseje emitir um
resumo do pagamento do PIS Empresa;
10. Filtrar Complemento de Rescisão Por – Selecione a maneira como
deseja filtrar os complementos de rescisão entre Data de Rescisão ou
Data do Complemento;
11. Definir Como Padrão – Marque esta opção caso deseje definir as
configurações efetuadas como padrão para as próximas emissões do
recibo de entrega;
Após efetuar as configurações desejadas, basta voltar e preencher a aba
opções para geração do relatório.
Clique no botão

para listar o resumo geral do mês. Caso não

deseje visualizar e queira logo imprimir, clique no botão

.

3.9.4 Aniversariantes do Mês
Este menu permite emitir um relatório com os aniversariantes do mês.
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Para visualizar ou imprimir o relatório aniversariantes do mês, cliquemenu
Relatórios,sub-menu Acessórios, opção Aniversariantes do Mês. O sistema
exibirá a seguinte tela:

Na aba tela, temos os seguintes campos:
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1. Mês/Ano –Informe o mês e ano em que deseja emitir o relatório
aniversariantes do mês;
2. Lotação – Selecione ou informe o código da lotação em
emitir o relatório;

que

deseja

Lotação: Esse campo é um filtro. Utilize-o somente se quiser gerar o
relatório para uma determinada lotação.
3. Ordenar Por –Marque a maneira como deseja ordenar o relatório entre
Por Lotação ou Por Dia;
4. Imprimir Apenas Ativos –Marque esta opção caso deseje imprimir
apenas os empregados ativosno relatório.

Clique no botão

para listar o relatório. Caso não deseje visualizar e

queira logo imprimir, clique no botão

.

3.9.5 Planilha de Ponto
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Este

menu

permite

emitir

um

relatório

para

informar

o

ponto

do

empregado.

Para visualizar ou imprimir o relatório planilha de ponto, cliquemenu
Relatórios,sub-menu Acessórios, opção Planilha de Ponto. O sistema
exibirá a seguinte tela:

Na aba tela, temos os seguintes campos:
1. Período –Informe o período em que deseja emitir o relatório planilha de
ponto;
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2. Estabelecimento – Selecione ou informe o código do estabelecimento
de onde deseja emitir o relatório;
3. Lotação – Selecione ou informe o código da lotação em
emitir o relatório;

que

deseja

Lotação: Esse campo é um filtro. Utilize-o somente se quiser gerar o
relatório para uma determinada lotação.

Clique no botão

para listar o relatório. Caso não deseje visualizar e

queira logo imprimir, clique no botão

.

3.9.6 Análise de Movimentações Gerais
Este menu permite montar um relatório com determinadas movimentações,
eventos ou encargos utilizando filtros. Ele torna-se muito útil para eventuais
conferências de valores ou algum tipo de análise administrativa.
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• Análise de Movimentações Gerais (Aba Opções)
Para visualizar ou imprimir o relatório análise de movimentações gerais,
cliquemenu

Relatórios,sub-menu

Acessórios,

opção

Análise

de

Movimentações Gerais. O sistema exibirá a seguinte tela:
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Na aba tela, temos os seguintes campos:
1. Mês/Ano –Informe o mês e ano em que deseja emitir o relatório análise
de movimentações gerais;
2. Estabelecimento – Selecione ou informe o código do estabelecimento
de onde deseja emitir o relatório;
3. Obra/Tomador – Selecione ou informe o código da obra/tomador que
deseja emitir o relatório;
4. Lotação – Selecione ou informe o código da lotação em
emitir o relatório;

que

deseja

Estabelecimento, Obra/Tomador e Lotação: Esses campos são filtros.
Utilize-os somente se quiser gerar o relatório para um determinado
estabelecimento, obra/tomador ou lotação.
5. Ordenar Por –Selecione a maneira como deseja ordenar o relatório
entre código ou nome.
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Clique no botão

para listar o relatório. Caso não deseje visualizar e

queira logo imprimir, clique no botão

.

• Análise de Movimentações Gerais (Aba Configuração)
Antes de visualizar o relatório análises de movimentações gerais,algumas
configuraçõespodem ser efetuadas para adequar o relatório às necessidades
do usuário ou da empresa.
Para

configurar

o relatório

análises,

cliquemenu

Relatórios,sub-menu

Acessórios, opção Análise de Movimentações Gerais. O sistema exibirá a
tela ANÁLISES DE MOVIMENTAÇÕES GERAIS. Clique na aba Configuração,
conforme a imagem abaixo. Serão apresentadas as seguintes opções:

1. Título do Relatório – Caso deseje, digite um título para o relatório;
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2. Configurações das Colunas – Marque a quantidade de colunas que
deseja apresentar no relatório (máximo de 11) e selecione seu tipo e
valor, podendo ainda nomeá-las:

•

Tipo –Selecione o tipo da coluna entre Valor Líquido, Valor Bruto,
Valor do Evento, Soma dos Valores Grupo de Eventos, Benefícios
ou Encargos;

•

Valor –Selecione o valor da coluna entre Folhas de Pagamento,
Férias, Rescisão, 13° Salário, Eventos, Grupos de Eventos, Valor
da Ferramenta Vale-Transporte, Ferramenta Vale-Refeição,
Ferramenta Plano de Saúde, FGTS ou INSS Patronal;

• Nome da Coluna –Informe o nome que deseja dar à coluna;
Configurações das Colunas: Este relatório é dinâmico, ou seja, é montado
conforme o desejo do usuário. O Tipo das colunas é fixo, porém o Valoré
determinado conforme o Tipo selecionado. Por exemplo: Ao selecionar o
tipo Valor Bruto ou Valor Líquido,teremos como opção de valor Folha
de Pagamento, Férias, Rescisão ou 13° salário. Já ao selecionar uma
coluna de tipo Encargos, teremos como valor FGTS ou INSS Patronal.
3. Imprimir o Cargo – Marque esta opção caso deseje imprimir o cargo do
empregado no relatório;
4. Agrupar – Marque esta opção caso deseje totalizar o valor das lotações;
•

Lotações –Marque os níveis das lotações em que deseja agrupar
seus valores;

•

Totalizar –Marque esta opção caso deseje totalizar a listagem;

•

Totalizar Em Páginas Separadas–Marque esta opção caso
deseje totalizar a listagem em páginas separadas;

5. Definir Como Padrão – Marque esta opção caso deseje definir as
configurações efetuadas como padrão para as próximas emissões do
recibo de entrega.
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Após efetuar as configurações desejadas, basta voltar e preencher a aba
opções para geração do relatório.
Clique no botão

para listar os recibos de entrega. Caso não deseje

visualizar e queira logo imprimir, clique no botão

.

3.10 Empregados

Esta opção permite emitir os relatórios com os dados específicos dos
empregados.
3.10.1 Listagem de Empregados
Este menu permite emitir uma listagem com os dados dos empregados.

•

Listagem de Empregados(Aba Opções)

Para visualizar ou imprimir uma listagem de empregados, cliquemenu
Relatórios,sub-menu Empregados, opção Listagem. O sistema exibirá a
seguinte tela:
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Na aba opções, temos os seguintes campos:

1. Referência – Informe a data de referência para emissão da listagem;
2. Ordenar Por – Selecione a forma de ordenação do relatório entre
Código, Nome, Atributo ou Cargo;
3. Nome da Listagem – Caso deseje, informe um nome para a listagem;
4. Estabelecimento –Selecione ou informe o código do estabelecimento
de onde deseja emitir o relatório;
5. Obra/Tomador –Selecione ou informe o código da obra/tomador que
deseja emitir o relatório;
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6. Lotação – Selecione ou informe o código da lotação em
emitir o relatório;

que

deseja

7. Sindicato – Selecione ou informe o código do sindicato de onde deseja
emitir o relatório;
8. Atributo – Selecione ou informe o código do atributo para o qual deseja
emitir o relatório;
9. Categoria – Selecione ou informe o código da categoria para a qual
deseja emitir o relatório;
10. Índice – Selecione ou informe o código do índice para o qual deseja
emitir o relatório;

Estabelecimento, Obra/Tomador, Lotação, Sindicato, Atributo, Categoria e
Índice: Esses campos são filtros. Utilize-os somente se quiser gerar o
pedido de um determinado estabelecimento, obra/tomador, lotação,
sindicato, atributo, categoria ou índice.
11. Imprimir –Marque o que deseja imprimir na listagem dos empregados:
•

Empregados Demitidos –Marque esta opção caso deseje
imprimir os empregados demitidos no relatório;

•

Atributos –Marque esta opção caso deseje imprimir os atributos
no relatório;

•

Assinatura p/ Atributo –Marque esta opção caso deseje imprimir
um espaço para assinatura dos atributos no relatório;

•

Vales-Transporte –Marque esta opção caso deseje imprimir o
tipo e quantidade dos vales-transporte dos empregados no
relatório;

•

Totalizar Por Sexo –Marque esta opção caso deseje totalizar o
relatório por sexo;

•

Apenas Deficientes Físicos –Marque esta opção caso deseje
imprimir no relatório apenas os empregados portadores de
alguma deficiência física;
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Clique no botão

para listar o relatório. Caso não deseje visualizar e

queira logo imprimir, clique no botão
•

.

Listagem de Empregados (Aba Configuração)

Antes de visualizar listagem dos empregados, o relatório pode ser configurado.
Para

configurar

o

relatório

listagem

de

empregados,

cliquemenu

Relatórios,sub-menu Empregados, opção Listagem. O sistema exibirá a tela
LISTAGEM DE EMPREGADOS. Clique na aba Configuração, conforme a
imagem abaixo. Serão apresentadas as seguintes opções:

1. Drive – Efetue alterações como fonte, tamanho das margens, inclusão
ou exclusão de determinados campos etc., diretamente no drive do
relatório;

335

2. Quebra Por Lotação – Marque esta opção para separar os empregados
por lotação na listagem:
•

Totalizar Lotações –Marque os níveis das lotações em que
deseja totalizar os empregados;

•

Totalizar Em Páginas Separadas –Marque esta opção caso
deseje totalizar a listagem em páginas separadas;

3. Totalizar Por Cargo – Marque esta opção para separar e totalizar os
empregados por cargos;
4. Nome do Relatório em Todas as Páginas – Marque esta opção caso
deseje imprimir o nome do relatório em todas as páginas;
5. Não Imprimir Empregados de Licença – Marque esta opção caso não
deseje imprimir os empregados em gozo de licença na listagem;
•

Imprimir Empregados de Férias –Marque esta opção caso
deseje imprimir os empregados que estão de férias na listagem;

6. Imprimir Foto do Empregado – Marque esta opção caso deseje
imprimir a foto do empregado na listagem;
7. Definir Como Padrão – Marque esta opção caso deseje definir as
configurações efetuadas como padrão para as próximas emissões da
listagem.

Após efetuar as configurações desejadas, basta voltar e preencher a aba
opções para geração do relatório.
Clique no botão

para listar a listagem dos empregados. Caso não

deseje visualizar e queira logo imprimir, clique no botão

.

3.10.2 Recibo de Entrega e Devolução de CTPS
Este menu permite emitir o relatório de entrega e devolução de Carteira de
Trabalho e Previdência Social(CTPS).
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• Recibo de Entrega e Devolução de CTPS (Aba Opções)
Para visualizar ou imprimir o recibo de entrega e devolução de CTPS,
cliquemenu Relatórios,sub-menu Empregados, opção Recibo de Entrega e
Devolução de CTPS. O sistema exibirá a seguinte tela:
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Na aba tela, temos os seguintes campos:
1. Entrega – Informe a data de entrega da CTPS;
2. Devolução –Informe a data de devolução da CTPS;
3. Lotação – Selecione ou informe o código da lotação em
emitir o relatório;

que

deseja

4. Empregado – Selecione ou informe o código do empregado que deseja
emitir o relatório;

Lotação e Empregado: Esses campos são filtros. Utilize-os somente se
quiser gerar o relatório para uma determinada lotação ou empregado.
5. Anotação Referente a: –Informe o motivo da anotação na CTPS.

Clique no botão

para listar o relatório. Caso não deseje visualizar e

queira logo imprimir, clique no botão

.

• Recibo de Entrega e Devolução de CTPS (Aba Configuração)
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Antes de visualizar o recibo de entrega e devolução de CTPS, algumas
configuraçõespodem ser efetuadas para adequar o relatório às necessidades
do usuário ou da empresa.
Para configurar o relatório resumo geral do mês, cliquemenu Relatórios,submenu Empregados, opção Recibo de Entrega e Devolução de CTPS. O
sistema exibirá a tela RECIBO DE ENTREGA E DEVOLUÇÃO DE CTPS.
Clique na aba Configuração, conforme a imagem abaixo. Serão apresentadas
as seguintes opções:

1. Ocultar Datas de Devolução e Entrega – Marque esta opção caso
deseje ocultar as datas de entrega e devolução, deixando os campos em
branco para preenchimento manual;
2. Cópias – Informe a quantidade de cópias que deseja emitir do recibo de
entrega e devolução de CTPS;
3. Definir Como Padrão – Marque esta opção caso deseje definir as
configurações efetuadas como padrão para as próximas emissões do
recibo de entrega e devolução de CTPS;
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Após efetuar as configurações desejadas, basta voltar e preencher a aba
opções para geração do relatório.
Clique no botão

para listar o relatório. Caso não deseje visualizar e

queira logo imprimir, clique no botão

.

3.10.3 Contrato de Trabalho
Este menu permite emitir o contrato de trabalho dos empregados.

• Contrato de Trabalho (Aba Opções)
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Para visualizar ou imprimir o contrato de trabalho, cliquemenu Relatórios,submenu Empregados, opção Contrato de Trabalho. O sistema exibirá a
seguinte tela:

Na aba tela, temos os seguintes campos:
1. Estabelecimento – Selecione ou informe o código do estabelecimento
de onde deseja emitir o relatório;
2. Obra/Tomador – Selecione ou informe o código da obra/tomador que
deseja emitir o relatório;
3. Lotação – Selecione ou informe o código da lotação em
emitir o relatório;

que

deseja
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Estabelecimento, Obra/Tomador e Lotação: Esses campos são filtros.
Utilize-os somente se quiser gerar o relatório para um determinado
estabelecimento, obra/tomador ou lotação.
4. Período de Admissão –Informe o período de admissão para o qual
deseja emitir o relatório;
Período de Admissão: Esse campo é um filtro para emissão do contrato
de trabalho em lote para todos os empregados admitidos dentro do
período informado.
5. A Partir do Empregado – Selecione ou informe o código do empregado
a partir do qual deseja emitir o contrato de trabalho;
6. Até o Empregado – Selecione ou informe o código do empregado até o
qual deseja emitir o contrato de trabalho;
A partir do Empregado e Até o Empregado: Esses campos também são
filtros e servem para determinar um intervalo entre os empregados para a
emissão dos recibos de pagamento. Por exemplo: Se no meu movimento
tenho os empregados de 000001 ao 000030 e desejo emitir os recibos
dos empregados de código 000010 ao 000015, basta informar o código
000010 no campo “ A partir do Empregado” e o código 000015 no campo
“Até o empregado”.
7. Experiência –Caso deseje, informe o número de dias de experiência do
empregado para emitir no contrato de trabalho;
8. Complemento –Caso deseje, informe algum complemento referente ao
salário do empregado para emitir no contrato de trabalho;
9. Referência –Caso deseje, informe uma data de referência para ser
impressa no contrato de trabalho;
10. Testemunhas – Caso deseje, informe o nome das testemunhas para
emitir no contrato de trabalho:
•

Primeira –Informe o nome da primeira testemunha para constar
no contrato de trabalho;
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•

Segunda –Informe o nome da segunda testemunha para constar
no contrato de trabalho;

11. Não Imprimir Demitidos – Marque esta opção caso não deseje imprimir
o contrato de trabalho de empregados demitidos.

Clique no botão

para listar o contrato de trabalho. Caso não deseje

visualizar e queira logo imprimir, clique no botão

.

• Contrato de Trabalho (Aba Configuração)
Antes de visualizar o contrato de trabalho, algumas configuraçõespodem ser
efetuadas para adequar o relatório às necessidades do usuário ou da empresa.
Para

configurar

o relatório

análises,

cliquemenu

Relatórios,sub-menu

Empregados, opção Contrato de Trabalho. O sistema exibirá a tela
CONTRATO DE TRABALHO. Clique na aba Configuração, conforme a
imagem abaixo. Serão apresentadas as seguintes opções:
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1. Drive – Efetue alterações como fonte, tamanho das margens, inclusão
ou exclusão de determinados campos etc., diretamente no drive do
relatório;
2. Cópias – Informe a quantidade de cópias do recibo de pagamento por
empregado;
3. Definir Como Padrão – Marque esta opção caso deseje definir as
configurações efetuadas como padrão para as próximas emissões do
relatório contrato de trabalho.
Após efetuar as configurações desejadas, basta voltar e preencher a aba
opções para geração do relatório.
Clique no botão

para listar o relatório. Caso não deseje visualizar e

queira logo imprimir, clique no botão

.
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3.10.4 Registro de Empregados
Este menu permite emitir a ficha de registro dos empregados. Esta ficha
contém todos os dados dos empregados conforme os livros de registros.
3.10.4.1 Ficha de Registro do Empregado
A ficha de registro do empregado pode ser utilizada para substituir o livro de
registro dos empregados, se assim autorizado previamente pelo Ministério do
Trabalho e Emprego.

• Ficha de Registro do Empregado (Aba Opções)
Para visualizar ou imprimir a ficha de registro do empregado, cliquemenu
Relatórios,sub-menu Empregados, sub-menu Registro de Empregado,
opção Ficha. O sistema exibirá a seguinte tela:
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Na aba tela, temos os seguintes campos:
1. Referência –Caso deseje, informe uma data de referência para emitir a
ficha de registro;
2. Estabelecimento – Selecione ou informe o código do estabelecimento
de onde deseja emitir o relatório;
3. Lotação – Selecione ou informe o código da lotação em
emitir o relatório;

que

deseja

Estabelecimento e Lotação: Esses campos são filtros. Utilize-os somente
se quiser gerar o relatório para um determinado estabelecimento ou
lotação.
4. A Partir do Empregado – Selecione ou informe o código do empregado
a partir do qual deseja emitir a ficha de registro;
5. Até o Empregado – Selecione ou informe o código do empregado até o
qual deseja emitir a ficha de registro;
A partir do Empregado e Até o Empregado: Esses campos também são
filtros e servem para determinar um intervalo entre os empregados para a
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emissão dos recibos de pagamento. Por exemplo: Se no meu movimento
tenho os empregados de 000001 ao 000030 e desejo emitir os recibos
dos empregados de código 000010 ao 000015, basta informar o código
000010 no campo “ A partir do Empregado” e o código 000015 no campo
“Até o empregado”.
6. Não Imprimir Demitidos – Marque esta opção caso não deseje imprimir
o contrato de trabalho de empregados demitidos.

Clique no botão

para listar a ficha de registro do empregado. Caso

não deseje visualizar e queira logo imprimir, clique no botão

.

• Ficha de Registro do Empregado (Aba Configuração)
Antes de visualizar a ficha do empregado,algumas configuraçõespodem ser
efetuadas para adequar o relatório às necessidades do usuário ou da empresa.
Para

configurar

o relatório

análises,

cliquemenu

Relatórios,sub-menu

Empregados, sub-menu Registro de Empregado, opção Ficha. O sistema
exibirá a tela REGISTRO DE EMPREGADO - FICHA. Clique na aba
Configuração, conforme a imagem abaixo. Serão apresentadas as seguintes
opções:
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1. Imprimir Foto do Empregado – Marque esta opção caso deseje
imprimir a foto do empregado na ficha de registro;
2. Imprimir Transferências – Marque esta opção caso deseje imprimir as
transferências do empregado entre obras de construção civil;
3. Imprimir Observações – Marque esta opção caso deseje Imprimir as
observações informadas como ocorrência para o empregado;
•

Ocorrência –Selecione ou informe o código da ocorrência
utilizada para incluir a observação para o empregado;

4. Imprimir Datas das Ocorrências – Marque esta opção caso deseje
imprimir as datas das ocorrências dos empregados;
5. Imprimir Observações do Cadastro de Horários – Marque esta opção
caso deseje imprimir as observações do cadastro de horário dos
empregados;
6. Imprimir Atributo no Lugar da Matrícula do Empregado – Marque
esta opção caso deseje substituir a matrícula do empregado por outro
atributo informado para o mesmo;
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•

Atributo –Selecione ou informe o código do atributo utilizado para
o empregado;

7. Imprimir Horário de Acordo com o Fortes Ponto – Marque esta opção
caso deseje substituir o horário do empregado cadastrado no Fortes AC
Pessoal pelo horário cadastrado no Fortes Ponto;
Horário de Acordo com o Fortes Ponto: O Fortes Ponto é mais um
produto da Fortes Informática. Este software tem a função de gerenciar
eletronicamente o ponto dos empregados. O Fortes AC Pessoa trabalha
integrado com o Fortes Ponto,facilitando e agilizando o cotidiano das
empresas.
8. Imagem da Assinatura do Empregador –Caso deseje, clique no botão
e selecione a imagem da assinatura do empregador para ser
impressa na ficha de registro do empregado;
9. Título da Ficha de Registro do Empregado –Caso deseje, informe um
título para a ficha de registro dos empregados;
10. Definir Como Padrão – Marque esta opção caso deseje definir as
configurações efetuadas como padrão para as próximas listagens.
Após efetuar as configurações desejadas, basta voltar e preencher a aba
opções para geração do relatório.
Clique no botão

para listar a ficha de registro. Caso não deseje

visualizar e queira logo imprimir, clique no botão

.

3.10.4.2 Autorização Para Ficha de Registro de Empregados
O livro de registro de empregados pode ser substituído pelas fichas de registro,
porém, para isso, o Ministério do Trabalho e Emprego deve autorizar a
empresa a ter o registro dos empregados informatizado.
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Para visualizar ou imprimir a autorização, cliquemenu Relatórios,sub-menu
Empregados,sub-menu Registro de Empregados, opção Autorização. O
sistema exibirá a seguinte tela:

Na aba tela, temos os seguintes campos:

1. Emissão –Informe a data de emissão da autorização;
2. Gerenciador de Banco de Dados –Selecione o gerenciador de banco
de dados entre Interbase 6.0, Firebird 1.5, SQL Server 2000 ou SQL
Server Express;
3. Instalações/Equipamentos –Descreva as instalações e equipamentos
nos quais ficarão armazenados os registros informatizados dos
empregados;
4. Meios Magnéticos Disponíveis –Informe os meios magnéticos
disponíveis;
5. Sistema Gerenciador de Redes –Informe o sistema gerenciador de
redes utilizado;
Clique no botão

para listar a autorização. Caso não deseje

visualizar e queira logo imprimir, clique no botão

.
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3.10.4.3 Salários

Este menu permite emitir a ficha de registro dos empregados. Esta ficha
contém todos os dados dos empregados conforme os livros de registros.

3.10.4.3.1 Consulta de Salários
A consulta de salários é uma maneira simples e rápida de verificar os salários
dos empregados.
Para consultar os salários dos empregados, cliquemenu Relatórios,sub-menu
Empregados, sub-menu Salários, opção Consulta. O sistema exibirá a
seguinte tela:
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Na aba tela, temos os seguintes campos:
1. Referência –Caso deseje, informe uma data de referência para a
consulta de salários;
2. Estabelecimento – Selecione ou informe o código do estabelecimento
de onde deseja efetuar a consulta;
3. Lotação – Selecione ou informe o código da lotação em
efetuar a consulta;

que

deseja

Estabelecimento e Lotação: Esses campos são filtros. Utilize-os somente
se deseja consultar os salários para um determinado estabelecimento ou
lotação.
Para continuar com a consulta de salários, clique no botão
sistema exibirá a tela de consulta conforme a imagem abaixo:

.O
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Na aba tela, temos os seguintes campos:
1. Estabelecimento –Este campo será preenchido automaticamente pelo
sistema conforme o estabelecimento informado na tela CONSULTAR
SALÁRIOS (ver item 4.9.5.4 – Consulta);
2. Lotação –Este campo será preenchido automaticamente pelo sistema
conforme o estabelecimento informado na tela CONSULTAR SALÁRIOS
(ver item 4.9.5.4 – Consulta);
3. Ordenar Por –Selecione a maneira como deseja ordenar a consulta de
salários entre Código, Empregado, Cargo ou Salário.

Para retornar à tela anterior, clique no botão

.

3.10.4.3.2 Listagem de Salários
Opção que possibilita listar os salários, incluindo informações adicionais sobre
os empregados, como o cargo e admissão, dentre outras.
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• Listagem de Salários (Aba Opções)
Para visualizar ou imprimir a listagem de salários, cliquemenu Relatórios,submenu Empregados, sub-menu Salários, opção Listagem. O sistema exibirá a
seguinte tela:

Na aba tela, temos os seguintes campos:
1. Referência –Informe a data de referência para emissão da listagem de
salários;
2. Estabelecimento – Selecione ou informe o código do estabelecimento
de onde deseja emitir o relatório;
3. Lotação – Selecione ou informe o código da lotação em
emitir o relatório;

que

deseja

4. Cargo – Selecione ou informe o código do cargopara o qual deseja
emitir o relatório;
Estabelecimento, Lotação e Cargo: Esses campos são filtros. Utilize-os
somente

se

quiser

gerar

o

relatório

para

um

determinado

estabelecimento, lotação ou cargo.
5. Ordenar Por – Selecione a maneira como deseja ordenar a listagem
entre Código, Nome ou Salário;
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6. Totalizar – Selecione a maneira como deseja totalizar a listagem entre
Lotação, Cargo ou Lotação/Cargo;
7. Imprimir Empregados Demitidos Após a Data de Referência –
Marque esta opção caso deseje imprimir na listagem os empregados
demitidos após a data de referência informada;
8. Não Imprimir Empregados de Licença – Marque esta opção caso não
deseje imprimir na listagem os empregados em gozo de licença;
9. Imprimir Apenas Totais – Marque esta opção caso deseje imprimir
apenas os totais dos salários, sem discriminação dos empregados;

Clique no botão

para listar os salários. Caso não deseje visualizar
.

e queira logo imprimir, clique no botão

• Listagem de Salários (Aba Configuração)
Antes de visualizar a listagem de salários, algumas configuraçõespodem ser
efetuadas para adequar o relatório às necessidades do usuário ou da empresa.
Para

configurar

o relatório

análises,

cliquemenu

Relatórios,sub-menu

Empregados, sub-menu Salários, opção Listagem. O sistema exibirá a tela
LISTAGEM DE SALÁRIOS. Clique na aba Configuração, conforme a imagem
abaixo. Serão apresentadas as seguintes opções:
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1. Totalizar Lotação –Marque os níveis das lotações em que deseja
agrupar os valores na listagem;
•

Totalizar Em Páginas Separadas –Marque esta opção caso
deseje totalizar a listagem por lotação e em páginas separadas;

2. Calcular Apenas Salários Contratuais – Marque esta opção caso
deseje considerar apenas o salário contratual do empregado para a
listagem;
3. Calcular Apenas Remuneração Fixa – Marque esta opção caso deseje
considerar apenas a remuneração fixa do empregado para a listagem;
4. Definir Como Padrão – Marque esta opção caso deseje definir as
configurações efetuadas como padrão para as próximas listagens.
Após efetuar as configurações desejadas, basta voltar e preencher a aba
opções para geração do relatório.
Clique no botão

para listar o relatório. Caso não deseje visualizar e

queira logo imprimir, clique no botão

.
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3.10.4.3.3 Comparativo de Salários
O comparativo de salários serve para visualizar os valores dos salários dos
empregados em determinadas datas, apresentando o salário anterior, o novo, a
diferença e o percentual de aumento entre eles.
Para visualizar o comparativo de salários, cliquemenu Relatórios,sub-menu
Empregados, sub-menu Salários, opção Comparativa. O sistema exibirá a
seguinte tela:

Na aba tela, temos os seguintes campos:
1. Primeira Data –Informe a primeira data do comparativo entre os
salários;
2. Segunda Data –Informe a segunda data do comparativo entre os
salários;
3. Estabelecimento – Selecione ou informe o código do estabelecimento
de onde deseja gerar o relatório;
4. Obra/Tomador – Selecione ou informe o código da obra/tomador que
deseja gerar o relatório;
5. Lotação – Selecione ou informe o código da lotação emque
gerar o relatório;

deseja
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Estabelecimento, Obra/Tomador e Lotação: Esses campos são filtros.
Utilize-os somente se deseja consultar os salários para um determinado
estabelecimento, obra/tomador ou lotação.
Clique no botão

para listar o relatório. Caso não deseje visualizar e

queira logo imprimir, clique no botão

.

3.10.5 Avisos Diversos

Como o próprio nome já diz, este menu permite emitir diversos avisos para os
empregados.
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• Avisos Diversos (Aba Opções)
Para visualizar ou imprimir um aviso para o empregado, cliquemenu
Relatórios,sub-menu Empregados, opção Avisos Diversos. O sistema
exibirá a seguinte tela:

Na aba tela, temos os seguintes campos:
1. Referência –Informe a data de referência para emissão do aviso;
2. Estabelecimento – Selecione ou informe o código do estabelecimento
de onde deseja emitir o relatório;
3. Lotação – Selecione ou informe o código da lotação em
emitir o relatório;

que

deseja

4. Cargo – Selecione ou informe o código do cargopara o qual deseja
emitir o relatório;
Estabelecimento, Lotação e Cargo: Esses campos são filtros. Utilize-os
somente

se

quiser

gerar

o

relatório

para

um

determinado

estabelecimento, lotação ou cargo.
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5. Campos Auxiliares – Esses campos podem ser utilizados para
preenchimento do aviso do empregado:
•

Data Inicial –Caso deseje, informe a data inicial para o campo
auxiliar;

•

Data Final –Caso deseje, informe a data final para o campo
auxiliar;

6. Inclusive os Demitidos – Marque esta opção caso deseje emitir o aviso
inclusive para empregados demitidos;

Clique no botão

para listar o aviso. Caso não deseje visualizar e

queira logo imprimir, clique no botão

.

• Avisos Diversos (Aba Configuração)
Antes de visualizar o aviso,algumas configuraçõespodem ser efetuadas para
adequar o relatório às necessidades do usuário ou da empresa.
Para configurar um relatório de aviso, cliquemenu Relatórios,sub-menu
Empregados, opção Avisos Diversos. O sistema exibirá a tela AVISOS
DIVERSOS. Clique na aba Configuração, conforme a imagem abaixo. Serão
apresentadas as seguintes opções:
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Na aba tela, temos os seguintes campos:
1. Drive – Selecione o aviso que deseja emitir para os empregados entre
Advertência por Atraso, Aviso de Advertência, Aviso de Suspensão,
Extrato de FGTS, Solicitação de Abono Pecuniário ou Solicitação de
Adiantamento de 13° salário nas Férias;
Drive: Efetue alterações no relatório comofonte,margens, inclusão ou
exclusão de determinados campos etc., diretamente no drive.
2. Cópias – Informe a quantidade de cópias do aviso que deseja emitir;
3. Definir Como Padrão – Marque esta opção caso deseje definir as
configurações efetuadas como padrão para as próximas listagens.
Após efetuar as configurações desejadas, basta voltar e preencher a aba
opções para geração do relatório.
Clique no botão

para listar o relatório. Caso não deseje visualizar e

queira logo imprimir, clique no botão

.
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3.10.6 Etiquetas Diversas
Este menu permite emitir diversos tipos de etiquetas com dados da empresa e
dos empregados.

• Etiquetas Diversas (Aba Opções)
Para visualizar ou imprimir o relatório etiquetas diversas, cliquemenu
Relatórios,sub-menu Empregados, opção Etiquetas Diversas. O sistema
exibirá a seguinte tela:
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Na aba tela, temos os seguintes campos:
1. Referência –Informe a data de referência para emissão das etiquetas;
2. Período de Admissão – Informe o período de admissão dos
empregados que deseja selecionar para emissão das etiquetas;
3. Estabelecimento – Selecione ou informe o código do estabelecimento
de onde deseja emitir o relatório;
4. Obra/Tomador – Selecione ou informe o código da obra/tomador que
deseja emitir o relatório;
5. Lotação – Selecione ou informe o código da lotação em
emitir o relatório;

que

deseja

6. Empregado – Selecione ou informe o código do empregadopara o qual
deseja emitir o relatório;
Estabelecimento, Obra/Tomador, Lotação e Empregado: Esses campos
são filtros. Utilize-os somente se quiser gerar o relatório para um
determinado estabelecimento, obra/tomador, lotação ou empregado.
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7. Texto (Opcional) – Caso deseje, informe algum texto que deseje emitir
no relatório.

Clique no botão

para listar as etiquetas. Caso não deseje

visualizar e queira logo imprimir, clique no botão

.

• Etiquetas Diversas (Aba Configuração)
Antes de visualizar as etiquetas,algumas configuraçõespodem ser efetuadas
para adequar o relatório às necessidades do usuário ou da empresa.
Para configurar um relatório das etiquetas, cliquemenu Relatórios,sub-menu
Empregados,

opção

Etiquetas

Diversas.

O

sistema

exibirá

a

tela

ETIQUETAS DIVERSAS. Clique na aba Configuração, conforme a imagem
abaixo. Serão apresentadas as seguintes opções:

Na aba tela, temos os seguintes campos:
1. Drive – Selecione a etiqueta que deseja emitir para os empregados. A
etiqueta “CTPS” é padrão e vem pronta para ser utilizada;
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Drive: Efetue alterações no relatório, como fonte,margens, inclusão ou
exclusão de determinados campos etc., diretamente no drive.
2. Cópias – Informe a quantidade de cópias das etiquetas que deseja
emitir;
3. Definir Como Padrão – Marque esta opção caso deseje definir as
configurações efetuadas como padrão para as próximas listagens.

Após efetuar as configurações desejadas, basta voltar e preencher a aba
opções para geração do relatório.
Clique no botão

para listar as etiquetas. Caso não deseje
.

visualizar e queira logo imprimir, clique no botão

3.11 Empregadores (Sócios)

Esta opção permite emitir os relatórios dos movimentos dos empregadores
(sócios),

como

listagem,

recibos

de

pagamento

e

distribuição

de

lucros.
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3.11.1 Listagem de Pagamento
Este menu permite emitir uma listagem com os pagamentos dos empregadores
(sócios).
Para visualizar ou imprimir uma listagem de pagamentos dos empregadores
(sócios), cliquemenu Relatórios,sub-menu Empregadores (Sócios), opção
Listagem de Pagamento. O sistema exibirá a seguinte tela:

Na aba opções, temos os seguintes campos:

1. Período – Informe o período em que deseja emitir a listagem de
pagamento;
2. Estabelecimento –Selecione ou informe o código do estabelecimento
de onde deseja emitir o relatório;
3. Lotação – Selecione ou informe o código da lotação em
emitir o relatório;

que

deseja

4. Empregador (Sócio) – Selecione ou informe o código do empregador
(sócio) para o qual deseja emitir o relatório;
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Estabelecimento, Lotação e Empregador (Sócio): Esses campos são
filtros. Utilize-os somente se quiser gerar o relatório de um determinado
estabelecimento, lotação ou empregador (sócio).

Clique no botão

para listar o relatório. Caso não deseje visualizar e

queira logo imprimir, clique no botão

.

3.11.2 Recibo de Pagamento de Pró-Labore
Este menu permite emitir os recibos de pagamento de pró-labore dos
empregadores (sócios).
• Recibo de Pagamento de Pró-Labore (Aba Opções)
Para visualizar ou imprimir o recibo de pagamento de pró-labore, cliquemenu
Relatórios,sub-menu Empregadores (Sócios), opção Recibo de Pagamento.
O sistema exibirá a seguinte tela:

Na aba tela, temos os seguintes campos:
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1. Mês/Ano – Informe o mês e ano em que deseja emitir o recibo de
pagamento;
2. Emissão –Informe a data de emissão do recibo de pagamento;
3. Estabelecimento
–
Selecione
ou
informe
estabelecimentode onde deseja emitir o relatório;

o

código

do

4. Lotação – Selecione ou informe o código da lotação em que deseja
emitir o relatório;
5. Empregadores (Sócios) – Selecione ou informe o código do
empregadopara o qual deseja emitir o relatório;
Estabelecimento, Lotação e Empregadores (Sócios): Esses campos são
filtros. Utilize-os somente se quiser gerar o relatório para um determinado
estabelecimento, lotação ou empregador (sócio).
Clique no botão

para listar o recibo de pagamento. Caso não

deseje visualizar e queira logo imprimir, clique no botão

.

• Recibo de Pagamento de Pró-Labore (Aba Configuração)
Antes de visualizar os recibos de pagamento,algumas configuraçõespodem ser
efetuadas para adequar o relatório às necessidades do usuário ou da empresa.
Para configurar o recibo de pagamento, cliquemenu Relatórios,sub-menu
Empregadores (Sócios), opção Recibo de Pagamento. O sistema exibirá a
tela

RECIBO

DE

PAGAMENTO

DE

PRÓ-LABORE.

Clique

na

aba

Configuração, conforme a imagem abaixo. Serão apresentadas as seguintes
opções:
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1. Cópias – Informe a quantidade de cópias dos recibos de pagamentoque
deseja emitir;
2. Imprimir em Folhas Separadas – Marque esta opção caso deseje
emitir os recibos de pagamento;
3. Imprimir Agência e Conta – Marque esta opção caso deseje emitir a
agência e a conta do empregador (sócio) no recibo de pagamento;
4. Definir Como Padrão – Marque esta opção caso deseje definir as
configurações efetuadas como padrão para as próximas emissões dos
recibos de pagamento.
Após efetuar as configurações desejadas, basta voltar e preencher a aba
opções para geração do relatório.
Clique no botão

para listar os recibos. Caso não deseje visualizar

e queira logo imprimir, clique no botão

.

3.11.3 Recibo de Distribuição de Lucros
Este menu permite emitir os recibos de distribuição de lucros dos
empregadores (sócios).
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• Recibo de Distribuição de Lucros (Aba Opções)
Para visualizar ou imprimir o recibo de distribuição de lucros, cliquemenu
Relatórios,sub-menu

Empregadores

(Sócios),

opção

Recibo

de

Distribuição de Lucros. O sistema exibirá a seguinte tela:

Na aba tela, temos os seguintes campos:

1. Referência – Informe a data de referência para emissão do recibo de
distribuição de lucros;
2. Data Inicial – Informe a data inicial para emissão do recibo de
distribuição de lucros;
3. Data Final – Informe a data final para emissão do recibo de distribuição
de lucros;
4. Empregadores (Sócios) – Selecione ou informe o código do
empregadopara o qual deseja emitir o relatório;
Empregadores (Sócios): Esse campo é um filtro.

Utilize-os somente se

quiser gerar o relatório para um determinado empregador (sócio).
Clique no botão

para listar o recibo de distribuição de lucros. Caso

não deseje visualizar e queira logo imprimir, clique no botão

.
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• Recibo de Distribuição de Lucros (Aba Configuração)
Antes

de

visualizar

os

recibos

de

distribuição

de

lucros,

algumas

configuraçõespodem ser efetuadas para adequar o relatório às necessidades
do usuário ou da empresa.
Para configurar o recibo de distribuição de lucros, cliquemenu Relatórios,submenu Empregadores (Sócios), opção Recibo de Distribuição de Lucros. O
sistema exibirá a tela RECIBO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. Clique na aba
Configuração, conforme a imagem abaixo. Serão apresentadas as seguintes
opções:

1. Drive – Efetue alterações como fonte, tamanho das margens, inclusão
ou exclusão de determinados campos etc., diretamente no drive do
relatório;
2. Definir Como Padrão – Marque esta opção caso deseje definir as
configurações efetuadas como padrão para as próximas emissões dos
recibos de distribuição de lucros.
Após efetuar as configurações desejadas, basta voltar e preencher a aba
opções para geração do relatório.
Clique no botão

para listar os recibos de distribuição de lucros.

Caso não deseje visualizar e queira logo imprimir, clique no botão

.
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3.12 Autônomos
Esta opção permite emitir os recibos de pagamento e os relatórios dos
movimentos dos autônomos como uma listagem.

3.12.1 Listagem de Pagamento
Este menu permite emitir uma listagem de pagamentos dos autônomos.
• Listagem de Pagamento (Aba Opções)
Para visualizar ou imprimir uma listagem de pagamentos dos autônomos,
cliquemenu

Relatórios,sub-menu

Autônomos,

opção

Listagem

de

Pagamento. O sistema exibirá a seguinte tela:
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Na aba opções, temos os seguintes campos:

1. Período – Informe o período em que deseja emitir a listagem de
pagamento;
2. Mês/Ano – Informe o mês e ano em que deseja emitir a listagem de
pagamento;
3. Ordenar Por –Selecione a forma de ordenamento entre Data de
Pagamento – Código, Data de Pagamento – Nome, Código ou Nome;
4. Estabelecimento –Selecione ou informe o código do estabelecimento
de onde deseja emitir o relatório;
5. Obra/Tomador –Selecione ou informe o código da obra/tomador que
deseja emitir o relatório;
6. Lotação – Selecione ou informe o código da lotação em
emitir o relatório;

que

deseja

7. Autônomo – Selecione ou informe o código do autônomo para o qual
deseja emitir o relatório;
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8. Serviço – Selecione ou informe o código do serviço para o qual deseja
emitir o relatório;
Estabelecimento, Obra/Tomador, Lotação, Autônomo e Serviço: Esses
campos são filtros. Utilize-os somente se quiser gerar o relatório de um
determinado estabelecimento, Obra/Tomador, lotação, autônomo ou
serviço.
Clique no botão

para listar o relatório. Caso não deseje visualizar e

queira logo imprimir, clique no botão

.

• Listagem de Pagamento (Aba Configuração)
Antes de visualizar listagem de pagamento, algumas configuraçõespodem ser
efetuadas para adequar o relatório às necessidades do usuário ou da empresa.
Para configurar a listagem de pagamentos dos autônomos, cliquemenu
Relatórios,sub-menu Autônomos, opção Listagem de Pagamento. O
sistema exibirá a tela LISTAGEM DE PAGAMENTOS DE AUTÔNOMOS.
Clique na aba Configuração, conforme a imagem abaixo. Serão apresentadas
as seguintes opções:
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1. Drive – Efetue alterações como fonte, tamanho das margens, inclusão
ou exclusão de determinados campos etc., diretamente no drive do
relatório;
2. Agrupar – Marque esta opção caso deseje agrupar os valores das
lotações na listagem de pagamento:
•

Lotações –Marque os níveis das lotações em que deseja agrupar
seus valores;

•

Totalizar –Marque esta opção caso deseje totalizar a listagem;

3. Evitar Quebra em Final de Página – Marque esta opção para evitar a
quebra de página no final da página nos valores da listagem;
4. Definir Como Padrão – Marque esta opção caso deseje definir as
configurações efetuadas como padrão para as próximas emissões das
próximas listagens.

Após efetuar as configurações desejadas, basta voltar e preencher a aba
opções para geração do relatório.
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Clique no botão

para listar os recibos. Caso não deseje visualizar

e queira logo imprimir, clique no botão

.

3.12.2 Recibo de Pagamento de Autônomos - RPA
Este menu permite emitir os Recibos de Pagamento dos Autônomos (RPA’s).
• Recibo de Pagamento de Autônomos - RPA (Aba Opções)
Para visualizar ou imprimir o recibo de pagamento de autônomos, cliquemenu
Relatórios,sub-menu Autônomos, opção Recibo de Pagamento. O sistema
exibirá a seguinte tela:

Na aba tela, temos os seguintes campos:
1. Período – Informe o período em que deseja emitir o recibo de
pagamento;
2. Estabelecimento
–
Selecione
ou
informe
estabelecimentode onde deseja emitir o relatório;

o

3. Lotação – Selecione ou informe o código da lotação em
emitir o relatório;

código

que

do

deseja
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4. Autônomo – Selecione ou informe o código do autônomopara quem
deseja emitir o relatório;
Estabelecimento, Lotação e Autônomo: Esses campos são filtros. Utilizeos

somente se quiser gerar o relatório

para um determinado

estabelecimento, lotação ou autônomo.

Clique no botão

para listar o recibo de pagamento. Caso não

deseje visualizar e queira logo imprimir, clique no botão

.

• Recibo de Pagamento de Autônomos - RPA (Aba Configuração)
Antes de visualizar os recibos de pagamento, algumas configuraçõespodem
ser efetuadas para adequar o relatório às necessidades dos usuários ou da
empresa.
Para

configurar o

recibo

de

pagamento

de

autônomos, cliquemenu

Relatórios,sub-menu Autônomos, opção Recibo de Pagamento. O sistema
exibirá a tela RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA. Clique na aba
Configuração, conforme a imagem abaixo. Serão apresentadas as seguintes
opções:
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1. Cópias – Informe a quantidade de cópias dos recibos de pagamento que
deseja emitir;
2. Drive – Efetue alterações como fonte, tamanho das margens, inclusão
ou exclusão de determinados campos etc., diretamente no drive do
relatório;
3. Imprimir em Folhas Separadas – Marque esta opção caso deseje
emitir os recibos de pagamento;
4. Agrupar Por Competência – Marque esta opção caso deseje agrupar
os valores dos recibos de pagamento por competência;
5. Imprimir Agência e Conta – Marque esta opção caso deseje emitir a
agência e a conta do empregador (sócio) no recibo de pagamento;
6. Definir Como Padrão – Marque esta opção caso deseje definir as
configurações efetuadas como padrão para as próximas emissões dos
recibos de pagamento;
Após efetuar as configurações desejadas, basta voltar e preencher a aba
opções para geração do relatório.
Clique no botão

para listar os recibos. Caso não deseje visualizar

e queira logo imprimir, clique no botão
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4

Menu Utilitários

O menu Utilitários contém ferramentas que facilitam os trabalhos. Através dele
é possível mudar de empresa, de usuário, efetuar cópias ou restaurações de
empresas e atualizar o sistema, dentre outras possibilidades.
1.1 Alterar Senha
Este menu permite alterar a senha do usuário.

Para alterar a senha do usuário, cliquemenu Utilitários, opção Alterar Senha.
O sistema exibirá a seguinte tela:

Na aba opções, temos os seguintes campos:

8. Senha Atual –Informe a senha atual do usuário;
9. Nova Senha – Informe a nova senha do usuário;
10. Confirmação de Senha – Confirme a nova senha do usuário.
Para concluir a alteração de senha, clique no botão

.

Pronto, o sistema voltará para a tela inicial
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1.2 Outra Empresa
Este menu permite mudar de empresa.

Para mudar de empresa, cliquemenu Utilitários, opção Outra Empresa. O
sistema exibirá a seguinte tela:

Na aba opções, temos os seguintes campos:

1. Empresa –Selecione ou informe o código da empresa que deseja
acessar.
Para mudar de empresa, clique no botão
. Também é possível
mudar de empresa utilizando o atalho ”Ctrl + E” do teclado.
Pronto, o sistema voltará para a tela inicial.
1.3 Outro Sub-Sistema
Este menu permite mudar de sub-sistema, escolhendo entre os sub-sistemas
Administrador, Contábil, Fiscal ou Pessoal.
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Para alterar o sub-sistema, cliquemenu Utilitários, opção Outro Sub-sistema.
O sistema exibirá a seguinte tela:

Na aba opções, temos os seguintes campos:

1. Sub-sistema –Selecione um sub-sistema entre Administrador, Contábil,
Fiscal ou Pessoal;
2. Empresa –Selecione ou informe o código da empresa que deseja
acessar.
Para mudar de sub-sistema, clique no botão
. Também é possível
mudar de empresa utilizando o atalho ”Ctrl + S” do teclado.
Pronto, o sistema voltará para a tela inicial.
1.4 Efetuar Logoff
Este menu permite efetuar logoff no sistema. Esta opção possibilita mudar de
usuário, de sub-sistema e de empresa.
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Para efetuar logoff no sistema, cliquemenu Utilitários, opção Efetuar Logoff.
O sistema exibirá a seguinte tela:

Na aba opções, temos os seguintes campos:
1. Usuário –Informe o usuário do sistema;
2. Senha –Informe a senha do usuário do sistema;
3. Sub-sistema –Selecione o sub-sistema entre Administrador, Contábil,
Fiscal ou Pessoal;
4. Empresa –Selecione ou informe o código da empresa que deseja
acessar.
Para continuar o logoff de sub-sistema, clique no botão

.

Pronto, o sistema voltará para a tela inicial.
1.5 Empresa
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Este menu permite sincronizar cadastros entre empresas do sistema, gerar ou
restaurar cópias de segurança e observar a ocupação de dados da empresa no
banco de dados do sistema em forma de estatística.

1.5.1 Sincronizar Cadastros
Para sincronizar o cadastro entre empresas, cliquemenu Utilitários,sub-menu
Empresa,opção Sincronizar Cadastros. O sistema exibirá a seguinte tela:

Na aba opções, temos os seguintes campos:

1. Empresa Atual –O sistema exibirá a empresa à qual você está logado;
2. Sincronizar Com Empresa –Selecione ou informe o código da empresa
em que deseja sincronizar os cadastros.
Para continuar a sincronização, clique no botão
uma mensagem de alerta, conforme a imagem abaixo:

. O sistema exibirá
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Clicando no botão

, será exibida a tela de sincronização:

Esta ferramenta permite sincronizar o cadastro dos Dependentes, Atributos dos
Empregados, Situações dos Empregados, Empregadores, Autônomos, Planos
de Saúde do Operador, Situações dos Planos de Saúde, Contabilizações das
Provisões, Contabilizações das Folhas, Contabilização dos Empregadores,
Contabilização dos Autônomos, Contabilização da GPS, Estabelecimentos,
Situações dos Estabelecimentos, Obras/Tomadores, Lotações, Horários,
Cargos, Situações dos Cargos e Empregados.
Para sincronizar qualquer um desses cadastros, basta selecionar a aba do
cadastro desejado, selecionar o cadastro desejado e clicar no botão
para
enviar apenas um cadastro da empresa que está à esquerda para a direita ou
no botão
para enviar apenas um cadastro da empresa que está à direita
para a esquerda.
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Caso deseje sincronizar todos os cadastros de uma determinada aba, basta
selecionar a aba do cadastro desejada e clicar no botão

para enviar todo o

cadastro da empresa que está à esquerda para a direita ou no botão
enviar todo o cadastro da empresa que está à direita para a esquerda.

para

Após sincronizar os cadastros desejados, clique no botão
retornar à tela inicial do sistema.

para

1.5.2 Cópia de Segurança (Backup)
Para

gerar

o

backup

da

empresa,

cliquemenu

Utilitários,sub-menu

Empresaopção Cópia. O sistema exibirá a seguinte tela:

Na aba opções, temos os seguintes campos:

1. Empresa –O sistema exibirá a empresa em que você está gerando o
backup;
2. Subsistema –Serão exibidos os subsistemas em que será feito backup;
3. Destino da Cópia –Permite selecionar o local onde se deseja salvar o
backup da empresa;
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Para continuar a geração da cópia, clique no botão
. Após a
conclusão, será exibida uma mensagem conclusão da cópia, conforme imagem
abaixo:

1.5.3 Restaurar Cópia de Segurança (Backup)
Para restaurar o backup da empresa, cliquemenu Utilitários,sub-menu
Empresa,opção Restauração. O sistema exibirá a seguinte tela:

Na aba opções, temos os seguintes campos:

1. Origem da Cópia –Selecione o arquivo de backup da empresa;
2. Restaurar –Marque o que deseja restaurar do backup da empresa;
3. Mapear Eventos Manualmente (AC Pessoal) –Marque esta opção
caso deseje mapear a restauração dos eventos da empresa
manualmente;
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4. Mapear Grupos de Eventos Manualmente (AC Pessoal) –Marque esta
opção caso deseje mapear a restauração dos grupos de eventos da
empresa manualmente;
Para continuar a restauração da cópia, clique no botão
. Após a
conclusão, será exibida uma mensagem conclusão, conforme a imagem
abaixo:

1.6 Estatística Por Empresa
Esta ferramenta possibilita visualizar, em forma de gráfico, a ocupação da base
de dados do sistema em percentual de cada empresa.
Para visualizar a estatística por empresa, cliquemenu Utilitários,sub-menu
Empresa,opção Estatística Por Empresa. O sistema exibirá a seguinte tela:

Na aba opções, temos os seguintes campos:
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1. Sub-Sistema –Selecione o sub-sistema em que deseja visualizar as
estatísticas da empresa;
2. Listar as N Maiores –Informe o número de empresas em que deseja
visualizar as estatísticas;
Para visualizar as estatísticas, clique no botão
exibidas conforme a imagem abaixo:

. As estatísticas serão

1.7 Reajustar Salários
Esta ferramenta possibilita reajustar o salário dos empregados por percentual e
em lote.
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Para reajustar o salário dos empregados, cliquemenu Utilitários, opção
Reajustar Salários. O sistema exibirá a seguinte tela:

Na aba opções, temos os seguintes campos:
1. Restaurar Em –Informe a data na qual deseja reajustar o salário do
empregado;
2. Aumento de % –Informe o percentual de aumento do salário;
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3. Filtro –Selecione o filtro entre Lotação ou Sindicato em que deseja
selecionar os empregados;
4. Ajustar Salário Por –Selecione o tipo de salário, entre Valor,
Quantidade do Índice ou Valor do Índice, que deseja reajustar;
5. Retroativo – Marque esta opção se o reajuste de salário forreferente à
data do campo “Reajustar Em". Desta maneira, deve ser marcada a
opção e informada a data retroativa;
Retroativo: Esta opção deve ser utilizada noreajuste do salário referente a
dissídio com data retroativa.
Por exemplo: Você está criando uma nova situação para o empregado em
01/12/2011 referente ao dissídio da categoria retroativo a 01/06/2011.
Para isso, basta marcar a opção Retroativo e informar a data referente ao
dissídio, ou seja, 01/06/2011. Vale lembrar que esta opção não irá alterar
cálculos de folha: ela servirá apenas para informações no relatório Ficha
do Empregado.
Para continuar o reajuste, selecione as lotações ou sindicados (conforme o
campo Filtro selecionado) dos empregados que deseja reajustar.
Para continuar, clique no botão

.

Na sequência, será exibida a seguinte tela:
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O sistema apresentará os empregados que terão o salário reajustado e o
usuário poderá marcar ou desmarcar os empregados conforme desejado. Os
empregados selecionados estarão marcados com o sinal

.

Para continuar, clique no botão
.
Avançando, será exibida a seguinte tela:
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Nesta tela serão exibidas mensagens sobre o que será feito e como esta
operação poderá ser desfeita.
Para concluir, clique no botão

.

1.8 Alterar o Código do Empregado
Esta ferramenta possibilita alterar o código do empregado de maneira simples
e rápida.
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Para alterar o código do empregado, cliquemenu Utilitários, opção Reajustar
Código do Empregado. O sistema exibirá a seguinte tela:

Na aba opções, temos os seguintes campos:

1. Empregado –Selecione ou informe o código do empregado ao qual
deseja alterar o código;
2. Novo Código –Informe o novo código para o empregado;
3. Continuar Alterando –Marque esta opção caso deseje continuar
alterado o código de outros empregados;
Para continuar, clique no botão

.
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Clicando no botão
conforme a imagem abaixo:

, será exibida uma mensagem de confirmação

Para confirmar a alteração, clique no botão

.

1.9 Alterar Data de Cálculo
Esta ferramenta possibilita alterar a data de cálculo dos movimentos criados.

Para alterar a data de cálculo do movimento, cliquemenu Utilitários, opção
Alterar Data de Cálculo. O sistema exibirá a tela abaixo:
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Selecione o tipo de folha, a data e o cálculoque deseja alterar.
Para continuar, clique no botão
imagem:

. O sistema exibirá a seguinte

IMPORTANTE: Esta imagem pode mudar conforme o tipo de folha
selecionado.
1. Mês/Ano –Informe o mês e ano em que deseja alterar a data de cálculo;
2. Seq –Selecione ou informe a sequencial do movimento;
Para continuar, clique no botão
abaixo:

, em seguida aparecerá a imagem
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Serão exibidas as informações do movimento.
Informe a nova data de cálculo.
Para concluir a alteração, clique no botão
mensagem de confirmação da alteração.

Para confirmar a alteração, clique no botão

. Será exibida a

.

Fim
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