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Resumo Geral  - Medidas Trabalhistas Pandemia  

1) Parcelamento FGTS MP 927\2020 

Acesse: www.conectividadesocial.caixa.gov.br, Clique em Certificado Digital e\ou 
informe login e senha se for MEI, ao abrir a pagina selecione Empregador.  

Selecione a opção: Empregador, Parcelamento MP927, Consulta Parcelas, 
Informações para visualizar os valores e meses incluídos no pedido de parcelamento. 

Clique em: Pagar Parcela e informe o vencimento para emissão da Guia GRDE -Guia de 
Regularização Débitos FGTS.   

Ao clicar na opção: Parcela, o empregador poderá visualizar parcelas vencidas e a vencer.  

OBS: Este site só habilita se  foi gerado a SEFIP das competência 03\2020 a 06\2020, na 
modalidade 1-declaração com a confirmação de divida gerada pela SEFIP “Relatório Analítico 
de Confissão de Divida “ , e enviada  no conectividade social icp todo dia 07 de cada mês 
subsequente no limite de  até 20.06.2020. 

Importante, as parcelas devem ser quitadas mensalmente, conforme cronograma abaixo: 

• 1ª parcela - 07.07.2020 

• 2ª parcela - 07.08.2020 

• 3ª parcela - 04.09.2020 

• 4ª parcela - 07.10.2020 

• 5ª parcela - 06.11.2020 

• 6ª parcela - 07.12.2020 

- Antecipar Pagamento: nesta opção é possível gerar guia de antecipação, informando o 
número do PIS do empregado.  

É possível gerar guia para mais de um trabalhador simultaneamente, entretanto, será 
individualizada para cada trabalhador com todas as competências. As guias antecipadas e 
pagas serão abatidas do saldo, acarretando o recálculo das parcelas remanescentes, 
podendo ser acompanhadas no relatório “Extrato de Pagamentos”. 

Importante, caso a antecipação seja em razão de rescisão do contrato de trabalho, a guia 
deve ser gerada observando a data de vencimento da GRRF (Guia de Recolhimento 
Rescisório do FGTS). Assim, a GRRF deve ser gerada por meio do Aplicativo GRRF Cliente ou 
Serviço GRRF CSE e a guia para pagamento dos depósitos referentes às competências 
março, abril e maio neste sistema; 

- Regularizar Parcelamento: selecionando esta opção, o empregador poderá informar os 
valores pagos em relação ao trabalhador, realizando a pesquisa por competência ou pelo PIS 
do empregado. Com isso, haverá abatimento do saldo e recálculo das parcelas 
remanescentes. 
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- Gerir Dados: aqui é possível ativar informações declaratórias transmitidas até 
20.06.2020, permitindo incluir trabalhadores que não foram considerados no cálculo 
automático do parcelamento.  

A partir do número do PIS do empregado, o sistema exibirá as informações declaratórias 
transmitidas até 20.06.2020, onde conste esse empregado, mas que não tenha sido incluído 
no valor parcelado. Ao final, o sistema recalculará o valor parcelado, sendo disponibilizado 
novo saldo na opção “Consulta Parcelamento”. 

Caso o empregador observe que há valores indevidos por trabalhador, o mesmo deverá 
selecionar a opção “Regularizar Parcelamento”, a fim de baixar o débito ligado ao 
empregado. 

- Consulta Memória de Cálculo do Parcelamento: nesta opção, é possível consultar 
informações sobre as declarações transmitidas até 20.06.2020, para as competências março, 
abril e maio de 2020, demonstrando se a declaração faz parte ou não do valor parcelado. 
Está disponível em: Empregador → CRF, Impedimentos e Parcelamento → Regularidade → 
Memória de Cálculo. 

Informações Importantes: 

Para aqueles que não desejam parcelar, o SEFIP permitirá, até o dia 07.07.2020, o 
recolhimento das competências março, abril e maio de 2020 declaradas, sem a apuração de 
encargos. Após esta data, o SEFIP calculará os encargos para pagamento dessas 
competências devidos na forma do artigo 22 da Lei n° 8.036/90. 

O pagamento da parcela é recebido pelo sistema em até 5 dias úteis após sua quitação na 
rede bancária. O empregador pode acompanhar o processamento na aba "Guias Geradas", 
de modo que, enquanto as guias continuarem aparecendo nesta aba, significa que ainda não 
foi considerada para abatimento no parcelamento. 

2) Prorrogação INSS 

As Portarias ME n° 139/2020, alterada pela Portaria ME n° 150/2020, e a Portaria ME n° 
245/2020 estabeleceram a prorrogação do recolhimento da CPP para os seguintes 
empregadores: 

- Empregadores, pessoas jurídicas e equiparados (artigo 22 da Lei n° 8.212/91) 
- Empregadores Domésticos (artigo 24 da Lei n° 8.212/91) 
- Agroindústrias (artigo 22-A da Lei n° 8.212/91) 
- Produtor Rural Pessoa Física (artigo 25 da Lei n° 8.212/91) 
- Produtor Rural Pessoa Jurídica (artigo 25 da Lei n° 8.8.70/94) 
- Optantes pela Desoneração da Folha de Pagamento (artigos 7° e 8° da Lei n° 
12.546/2011) 

As competências de março, abril e maio de 2020 deverão ser recolhidas nos meses de 
agosto, outubro e novembro de 2020, respectivamente. 

Contribuições abrangidas Competência 
Devida 

Vencimento
Original 

Vencimento 
Prorrogado 

- CPP: 20% sobre a folha de pagamento 
dos empregados; Alíquota RAT e 20% 
sobre as remunerações devidas aos 
contribuintes individuais 
  
- CPRB 
  

Março 20.04.2020 20.08.2020 
Abril 20.05.2020 20.10.2020 

Maio 19.06.2020 20.11.2020 
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- Contribuição sobre Comercialização da 
Produção Rural 

Redução Alíquota Terceiros Autonomos: 

Para fins de recolhimento da GPS com o valor reduzido referente à alíquota de 
Terceiros (Outras Entidades e Fundos), o artigo 2° do Ato Declaratório Executivo CODAC n° 
014/2020 determinou que o empregador deverá: 

I - Declarar na GFIP o Código de Terceiros conforme o FPAS da empresa, o qual 
corresponde ao código-soma de 4 dígitos utilizado para calcular as contribuições devidas a 
terceiros, conforme o Anexo II da IN RFB n° 971/2009; e 

II - Rejeitar a GPS gerada pelo SEFIP e calcular, de forma manual, a contribuição 
devida, mediante aplicação da alíquota determinada pela MP n° 932/2020. 

O valor da contribuição devida a terceiros calculado manualmente não deve ser lançado no 
campo "Compensação" da GFIP. 

Observa-se que, quanto ao envio da SEFIP, não há alteração, devendo o empregador 
permanecer informando o Código de Terceiros conforme seu FPAS como já é feito 
usualmente, com quatro dígitos. 

A alteração diz respeito ao cálculo manual do valor devido, devendo o 
empregador rejeitar a GPS gerada pelo SEFIP e calcular manualmente o seu valor, 
preenchendo uma GPS avulsa. 

Terceiros Alíquota Normal 
Alíquota Reduzida 

de 01.04.2020 a 
30.06.2020 

Sescoop 2,5% 1,25% 
Sesi, Sesc, Sest 1,5% 0,75% 

Senac, Senai, Senat 1,0% 0,5% 
SENAR 

Sobre Folha de Pagamento 2,5% 1,25% 
SENAR 

Sobre a Receita da Comercialização do Produtor 
Rural Pessoa Jurídica e Agroindústria 

0,25% 0,125% 
SENAR 

Sobre a Receita da Comercialização do Produtor 
Rural Pessoa Física e Segurado Especial 

0,2% 0,10% 

3)Férias  

Acerca da concessão das férias, a MP n° 927/2020, visando facilitar a manutenção do 
emprego, trouxe alterações importantes a serem observadas tanto nas férias concedidas em 
razão do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto n° 006/2020. 

Assim, ficam autorizados neste período, tanto em caso de férias coletivas quanto individuais: 

1) Terço constitucional de férias: o empregador poderá optar por efetuar o pagamento 
deste adicional após a concessão das férias, desde que não ultrapasse a data limite para 
pagamento do décimo terceiro salário, ou seja, até 20.12.2020 (artigo 8° da MP n° 
927/2020); 

 



                                                                    www.syspel.com.br  
 

O empregado poderá requerer a conversão de um terço de férias em abono pecuniário, o 
qual dependerá da concordância do empregador, sendo aplicável o prazo limite de até 
20.12.2020 para pagamento (artigo 8°, parágrafo único, da MP n° 927/2020). 

2) Remuneração das férias: o pagamento poderá ser efetuado até o quinto dia útil do mês 
subsequente ao início do gozo das férias. Neste caso, não se aplica a regra do artigo 145 da 
CLT, o qual estabelece que, caso as férias não sejam concedidas em razão do estado de 
calamidade pública decorrente do Coronavírus, o pagamento deve ser realizado até dois 
dias antes do início do respectivo período. 

3) Quanto ao início das férias, a MP n° 927/2020 foi omissa. Neste caso, por 
determinação do artigo 143, §3° da CLT, o início das férias não pode coincidir com os dois 
dias que antecedem à folga do empregado ou feriado. Entretanto, conforme dispõe o artigo 
611-A da CLT, e considerando que não há impedimento previsto no artigo 611-B da CLT, é 
possível que o empregador ajuste por instrumento coletivo junto ao Sindicato regra distinta 
quanto à data de início das férias. 

Quando as férias forem iniciadas em menos de dois dias que antecedem folga ou feriado, 
sem negociação coletiva, a consequência seria uma possível aplicação de multa 
administrativa prevista nos artigos 153 e 634-A, inciso II, da CLT, além do risco desse 
período ser considerado como licença remunerada em eventual fiscalização ou reclamatória 
trabalhista. 

4) Trabalhadores que pertençam ao grupo de risco do Coronavírus (covid-19) são 
priorizados para o gozo de férias, individuais ou coletivas (artigo 6°, § 3°, da MP n° 
927/2020). 

Ferias Individuais 

As principais autorizações previstas na MP n° 927/2020 para a concessão de férias 
individuais, no contexto de uma pandemia, dizem respeito à comunicação prévia ao 
empregado e ao período aquisitivo a que se refere. 

Comunicação Prévia 

Estabelece o artigo 6° da MP n° 927/2020 que as férias poderão ser concedidas mediante 
comunicação prévia de, no mínimo, 48 horas ao empregado. 

Assim, para concessão de férias individuais, basta realizar a comunicação por escrito ou por 
meio eletrônico, informando o período de gozo, o período aquisitivo a que se refere e as 
condições de pagamento das férias e do terço constitucional. 

Fica permitida a antecipação de férias futuras, ou seja, referente a período aquisitivo que 
ainda não se iniciou ou não se adquiriu, mediante acordo individual escrito firmado entre 
empregado e empregador (artigo 6°, §2° da MP n° 927/2020). 

Como fica a digitação férias na folha  

Ative empresa, entre no menu: Calculo, Digitação de Férias, informe o período gozo por 
ex.: 10 dias, de enter na Ref. Férias e clique OK. Entre na Consulta do Recibo, apague o 
evento 125 1\3 férias e grave. Calcule o Recibo.  

Entre na opção: Relatório Geral, Emissão de Férias, clique ok aparecerá os valores a 
serem pagos sem o adicional de 1\3 férias. 
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É importante fazer um comunicado para o empregado ter ciência, segue modelo:  

COMUNICAÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DAS FÉRIAS INDIVIDUAIS 

A (Empresa/Empregador) , vem, por meio desta, respeitando o prazo mínimo de 48 horas de 
antecedência, COMUNICAR A ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS INDIVIDUAIS, pelo período de 
(número do dia de gozo de férias por extenso), ao empregado (Nome Completo do 
Empregado) , pelo período discriminado abaixo: 

- Período de gozo: __/__/____ à __/__/____; 

- Referente ao período aquisitivo de: __/__/____ à __/__/____. 

Do Período Aquisitivo Incompleto 

Mesmo que o empregado ainda não possua o período aquisitivo completo, será permitida a 
antecipação proporcional das férias individuais, durante o estado de calamidade pública 
prevista no Decreto Legislativo n° 006/2020. 

Do prazo para pagamento das férias (complemento) 

As férias serão pagas no dia ____/____/____, respeitando a previsão do artigo 9° da MP n° 
927/2020, o qual autoriza o pagamento até o 5° dia útil do mês subsequente ao início do 
gozo férias, não se aplicando o prazo do artigo 145 da CLT nesse caso. 

Do pagamento do adicional de 1/3 de férias após o gozo das férias (complemento) 

O adicional de 1/3 de férias será pago até o dia 20 de dezembro de 2020, conforme 
autorizado pelo artigo 8° da MP n° 927/2020. 

Da rescisão 

Caso o empregado tenha seu contrato de trabalho rescindido, e ainda não tenha sido pago o 
valor total das férias ou do correspondente 1/3, estes valores serão quitados junto às demais 
verbas rescisórias. 

2.modelo 

ACORDO DE ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS FUTURAS 

Diante da previsão dos artigos 3° e 6° da Medida Provisória n° 927/2020, que autorizam o 
empregador a antecipar as férias individuais do empregado durante o estado de calamidade 
pública reconhecido pelo Decreto Legislativo n° 006/2020 a nível nacional, até 31.12.2020, 
vem empregador e empregado, através desta, ajustar o que segue: 

De acordo com a autorização prevista no artigo 6, §2° da MP n° 927/2020, as partes 
concordam em antecipar o período aquisitivo de férias __/__/____ à __/__/____ para ser 
gozar (número de dias de férias por extenso) dias de férias em: 

Período de gozo: __/__/____ à __/__/____. 
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Do prazo para pagamento das férias 

As férias serão pagas no dia ____/____/____, respeitando a previsão do artigo 9° da MP n° 
927/2020, o qual autoriza o pagamento até o 5° dia útil do mês subsequente ao início do 
gozo férias, não se aplicando o prazo do artigo 145 da CLT nesse caso. 

Do pagamento do adicional de 1/3 de férias após o gozo das férias 

O adicional de 1/3 de férias será pago até o dia 20 de dezembro de 2020, conforme 
autorizado pelo artigo 8° da MP n° 927/2020. 

3.modelo 

COMUNICAÇÃO DE SUSPENSÃO DE FÉRIAS OU LICENÇA NÃO REMUNERADA 

Diante da previsão disposta pelo artigo 7° da MP n° 927/2020, que autoriza a suspensão de 
férias ou licença não remunerada do profissional da área de saúde ou daqueles profissionais 
que desempenhem funções essenciais durante o estado de calamidade pública reconhecido 
pelo Decreto Legislativo n° 006/2020 a nível nacional, até 31.12.2020, vem o empregador, 
por meio desta, comunicar ao empregado, o que segue: 

Da Comunicação de Suspensão de Férias 

A (Empresa/Empregador) vem, por meio desta, respeitando o prazo de 48 horas de 
antecedência, COMUNICAR A SUSPENSÃO DE FÉRIAS INDIVIDUAIS (ou LICENÇA 
NÃO REMUNERADA) ao empregado (Nome Completo do Empregado) , em razão do estado 
de calamidade pública prevista no artigo 1° da MP n° 927/2020, solicitando, com isso, o seu 
retorno às atividades no dia ____/____/____. 

 

3) Afastamento do Empregado 

4.1) Afastamento por doença COVID 19 

Os 15 primeiros dias de afastamento do empregado em razão de contaminação pelo Covid19 
devem ser remunerados pelo empregador conforme artigo 7 do Decreto n° 3.048/99.  

O artigo 5° da Lei n° 13.982/2020 autorizou a dedução dos 15 primeiros dias de 
afastamento do empregado em razão de contaminação pelo Covid19 na Contribuição 
Previdenciária Patronal, desde que seja observado o limite de R$ 6.101,06. 

Como fazer no sistema Folha 

 Primeiramente, certifique-se de ter criado o evento 78-Auxílio Doença COVID 19, no sistema 
de folha, á partir do menu: Folha Pagto, Cadastro Geral, Inclusão Evento, e crie o cod. da 
seguinte forma: 

Evento: 78  

Perc. 0,00  

Os campos: INSS, IRRF, FGTS deixe  S-SIM  
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Faz incidência geral S-SIM  

Cod.Valor\Desconto:  deixe V-Valor á credito 

Emite Referencia S-SIM 

Cod.Automatico R-Reservado     Descrição: Auxílio Doença COVID 19, clique Incluir. 

Faça isso uma única vez.  

Em seguida, entre no Cadastro do Empregado, na 3 tela e clique no botão: Afastamento, 
informe a data do afastamento e letra P1, e marque (x) Afastamento por COVID 19, clique 
ok e altere na 5.tela.  

Se o afastamento por doença não for pela COVID 19 não marque (x) neste campo. 

Ao digitar o recibo e calcular, e emitir a folha de pagamento, automaticamente o sistema 
calculará os valores e ira deduzir na GUIA da GPS da folha os valores pagos do afastamento 
por doença.  

(se a GPS der negativa significa que a empresa terá créditos a restituir, na qual, poderá 
descontar no mês subsequente ou no sistema PERDCOMP da Receita Federal ).  

Após entre no menu: Relatório Geral, FGTS, Geração SEFIP, informe a modalidade: 
branco, clique ok para gerar o arquivo no c:\sefip.re  

Acesse a SEFIP, Arquivo, Importar da Folha, e selecione o arquivo no c:\sefip.re. 

Posto isto, a orientação dada pela CAIXA ECONOMICA, é que após importar o arquivo da 
folha de pagamento do empregado que esta afastado no cod. P1 – Auxilio Doença, P2,P3, 
deverá abrir o Movimento da SEFIP, no item: Novo, informar a competência e cod. 
Recolhimento, marcar participação empresa, e na tela Movimento da Empresa, clique em 
dados movimento e no campo: Salario Família, informe o valor dos 15 primeiros dias do 
afastamento do empregado, para que seja feita a dedução deste valor na guia da sefip, pois 
o governo ira custear. Não importando se a empresa é do simples nacional ou não. 

4.2) Afastamento Suspensão do Contrato de Trabalho 

Suspensão Contratual : O artigo 8° da MP n° 936/2020 autorizou a suspensão temporária do 
contrato de trabalho pelo período máximo de 60 dias. Para realizar essa informação na GFIP, 
o artigo 3°-B do Ato Declaratório Executivo CODAC n° 014/2020 esclareceu que o 
empregador deve:  

I - informar no campo "Código de Movimentação", a movimentação Y - Outros motivos de 
afastamento temporário;  

II - informar, após o término do período de suspensão, a movimentação Z5 - Outros retornos 
de afastamento temporário e/ou licença.  

No sistema de Folha, entre no Cadastro do Empregado, na 3 tela e clique no botão: 
Afastamento, informe a data do afastamento e letra Y, clique ok e altere na 5.tela.  
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Ao digitar o recibo e calcular, na consulta do recibo virá os dias na qual empregado terá 
direito e\ou 0,01centavos. 

Entre no menu: Relatório Geral, FGTS, Geração SEFIP, informe a modalidade: 1-
declaração ou branco, clique ok para gerar o arquivo no c:\sefip.re  

Acesse a SEFIP, Arquivo, Importar da Folha, e selecione o arquivo no c:\sefip.re. 

4.3) Redução Jornada de Trabalho 

O artigo 7° da MP n° 936/2020 autorizou a redução proporcional de jornada e salário pelo 
período máximo de 90 dias.  

Para realizar essa informação na GFIP, o artigo 3°-A do Ato Declaratório Executivo CODAC n° 
014/2020 esclareceu que o empregador deve: 

I - informar como remuneração do trabalhador o valor que será pago pelo empregador 
em razão da redução de jornada e salário, a partir da aplicação do percentual previsto 
no inciso III do artigo 7° ou no § 1° do artigo 11, da Medida Provisória n° 936/2020: 

* 25%; * 50%; ou * 70% 

Veja o exemplo Mensalista na Folha: 

Salário Contratual R$ 2.000,00   c\Redução 50 % Jornada 

R$ 2.000,00 X 50 % = R$ 1.000,00  

Que é o mesmo Salario R$ 2.000,00 dividir por 30 dias x 15 dias = R$ 1.000,00 valor pagar 

Se Horista, calcula-se: 

220/30 = 7,33 horas 
 

17 dias trabalhados x 7,3333 = 124,67  

Outro exemplo: 

Remuneração R$ 3.000,00 - 25% (R$ 750) = R$ 2.250,00 Jornada 220 horas - 25% (55) = 
165 horas mensais 

Remuneração R$ 3.000,00 - 50% (R$ 1.500,00) = R$ 1.500,00 Jornada 220 horas - 50% 
(110) = 110 horas mensais 

Remuneração R$ 3.000,00 - 70% (R$ 2.100) = R$ 900,00 Jornada 220 horas - 70% (154) = 
66 horas mensais. 

No sistema de folha entre na Digitação do Recibo, e na Ref. Salario informe 15 dias, clique 
ok e calcule o recibo que virá o resultado automático.   

Entre no Relatório Mensal, Emissão Folha e atualize, após gere a SEFIP normalmente. 
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Como fica o calculo pago pelo Governo Bem  

Conforme o artigo 6° da MP n° 936/2020 o valor do Benefício Emergencial de Preservação do 
Emprego e da Renda terá como base de cálculo o valor mensal do seguro-desemprego a que 
o empregado teria direito, sendo que na hipótese de redução de jornada de trabalho e de 
salário, será calculado aplicando-se sobre a base de cálculo o percentual da redução.  

Segue tabela do seguro desemprego vigente para 2020:  

Até R$ 1.599,61 .......................Multiplica-se o salário médio por 0,8 (80%).  

Mais de R$ 1.599,61 Até R$ 2.666,29 .......O que exceder a R$ 1.599,61 multiplica-se por 
0,5 (50%) e soma-se a R$ 1.279,69.  

Acima de R$ 2.666,29....................... O valor da parcela será R$ 1.813,03 invariavelmente. 

Para uma remuneração de R$ 3.000,00, o seguro desemprego será devido na terceira faixa, 
ou seja, no valor de R$ 1.813,03. 

Calculo será:  

Benefício Emergencial na Redução de 25%:  R$ 1.813,03 X 25% = R$ 453,25. 

Logo, o empregado receberá:  

Remuneração: R$ 3.000,00 - 25% (R$ 750,00) = R$ 2.250,00 + Benefício Emergencial: R$ 
453,25  

Total mensal: R$ 2.250,00 + R$ 453,25 = R$ 2.703,25. 

Benefício Emergencial na Redução de 50%: R$ 1.813,03 X 50% = R$ 906,51 

Logo, o empregado receberá: Remuneração: R$ 3.000,00 - 50% (R$ 1.500,00) = R$ 
1.500,00 + Benefício Emergencial: R$ 906,51  

Total mensal: R$ 1.500,00 + R$ 906,51 = R$ 2.406,51 

Benefício Emergencial na Redução de 70%: R$ 1.813,03 X 70% = R$ 1.269,12 

Logo, o empregado receberá: Remuneração: R$ 3.000,00 - 70% (R$ 2.100,00) = R$ 900,00 
+ Benefício Emergencial: R$ 1.269,12.  

Total mensal: R$ 900,00 + R$ 1.269,12 = R$ 2.169,12 
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Empregador Web 

Para gerar no site Empregador Web, o Benefício Emergencial, no sistema de folha entre no 
menu: Diversos, Auxílio Emergencial, digite o cod.empregado e preencha da seguinte 
forma:  

Tipo Contrato: 0 – Suspensão de Contrato ou 1-Redução Jornada;  

Data Acordo: xx\xx\xxxx  

Perc. Redução (pode ser 25% , 50 % ou 70 %)  

Duração: xx(Suspensão até 60dias e Redução até 90 dias) . 

Data antecipação: O acordo de redução 01.04.2020 com prazo 90 dias terminaria em 
30.06.2020, com a antecipação de 30 dias ele terminará em 30.05.2020, serve tanto para 
suspensão quanto para redução jornada;  

Dia Prorrogação: xx ex.: beneficio era 30 dias começado em 01.04.2020 com terminado em 
30.04.2020, com a prorrogação de mais 30 dias terminará em 30.05.2020; 

Informe numero do Banco, Agencia, Conta, digito Tipo: 0 – conta corrente ou 1-poupança, 
clique em Incluir para digitar o próximo empregado, se não existir, clique ok, e clique no 
botão: 1-Cadastro para gerar arquivo no c:\cadastro.csv. 

Acesse: https://servicos.mte.gov.br/bem/, clique em Empregador Web, selecione a 
opção: com ou sem certificado digital, digite login e senha para abrir a pagina.  

Selecione a opção: Beneficio Emergencial, responda a pergunta: A Receita Bruta ano 
calendário 2019 é superior a 4 milhões e 800 mil Reais? Sim ou Não  

Selecione: • Importar Arquivos, selecione o Tipo Arquivo: Cadastro, clique Escolher 
Arquivo: e selecione c:\cadastro.csv, Validar, transmitir para efetuar pedido beneficio. 

Atenção: antes validar o arquivo da folha na pagina Empregador WEB aconselhamos clicar 
primeiramente na opção: Validar Layout da pagina inicial do Empregador Web, para 
verificar inconsistências no cadastro na folha, se existir corrija e grave novamente o arquivo 
da folha para validar, estando ok o arquivo poderá ser importado conforme mencionado 
acima. 

Considerando que a folha de pagamento foi fechada e enviado o pedido do Bem, bem como, 
SEFIP, o próximo passo é gerar o arquivo E-Social  

Procedimento E-Social quanto Afastamento por doença, Suspensão Contrato, 
Redução Jornada. 

 
1) Afastamento Doença relacionada COVID 19 

 

Entre no Cadastro do Empregado, na 3.tela informe data do afastamento e letra P1 
Afastamento por doença, marque (x) afastamento COVID 19, clique ok e altere na 
5.tela. 

Em seguida, digite o recibo e calcule, na consulta virá o resultado, ao emitir a folha de 
pagamento mensal e atualizar o sistema irá descontar na guia da GPS automaticamente 
os 15 dias do auxilio doença. 
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Após entre no E-Social  e preencha:  

Tipo Caepf: 1-Contribuinte Individual; 

Tipo Evento: 1-Inclusão 

Classificação Tributaria, informe a atividade da empresa conforme a tabela; 

clique no botão: Preparador XML E Social, clique ok  

Gere  Arquivo S 2230 Afastamento ( Empresa  Simples ou comum )  

Gere o Arquivo S 1010, S1200, S1210 (Empresa comum)  

Ao selecionar a barra de rolagem á direita, clique na opção: Verificar Protocolo para 
visualizar o protocolo de envio, após clique no botão: EnvConsultaProtocolo, para 
visualizar a resposta do arquivo do envio SRF, em seguida clique novamente Verificar 
Protocolo, para conclusão da leitura. Clique em Relatório para visualizar recibo 
entrega. 

2) Suspensão de Contrato COVID 19 
 

Primeiramente, entre no menu: Diversos, Auxílio Emergencial, preencha os dados na 
tela da suspensão do contrato. 

Após entre no Cadastro do Empregado, na 3.tela informe data do afastamento e letra Y 

clique ok e altere na 5.tela.  

Digite o recibo, calcule.    

Após entre no E-Social: Preencha na tela  

Tipo Caepf: 1-Contribuinte Individual; 

Tipo Evento: 2 - Alteração 

Classificação Tributaria, informe a atividade da empresa conforme a tabela ; 

clique no botão: Preparador XML E Social, clique ok para gerar arquivo 

Gere o Arquivo S 2230 Afastamento ( Empresa no Simples ou Comum ) 

Gere o Arquivo S 1010, S1200, S1210 (Empresa comum) 

Obs: Se o empregado foi suspenso desde o dia 01.04.2020, no recibo de pagamento 
deverá estar 0.01 centavos no Salário, para que ao gerar o arquivo do e-social não de 
erros. 

 
Ao selecionar a barra de rolagem á direita, clique na opção: Verificar Protocolo para 
visualizar o protocolo de envio, após clique no botão: EnvConsultaProtocolo, para 
visualizar a resposta do arquivo do envio SRF, em seguida clique novamente Verificar 
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Protocolo, para conclusão da leitura. Clique em Relatório para visualizar recibo 
entrega. 

 
3) Redução Jornada de Trabalho 

 

Certifique-se de ter gerado o arquivo do Beneficio Emergencial Folha para após gerar E-
Social.  

Entre no Cadastro do Empregado, na 1.tela preencha o campo: Numero de Horas 
Semanais, que antes era 44 altere por ex. 36 horas, e na 5.tela temos Horário de 
Trabalho, se houve alteração informe o horário correto por ex.: das 13:00 as 17:00 e 
das 18:00 as 20:00hrs, seg a sexta e altere. 

 
Após entre no E-Social: Preencha na tela 

Tipo Caepf: 1-Contribuinte Individual; 

Tipo Evento: 1 - Inclusão 

Classificação Tributaria, informe a atividade da empresa conforme a tabela; 

clique no botão: Preparador XML E Social, clique ok para gerar arquivo. 

Gere o Arquivo S1050 Alteração Horário e S 2206 Alteração Dados Contrato de 

Trabalho ( Empresa no Simples ou Comum ) e 

Gere o Arquivo S 1010, S1200, S1210 (Empresa comum) 

 
No recibo estará demonstrando os dias que o empregado recebeu com a redução 
jornada de trabalho. 

 
Ao selecionar a barra de rolagem á direita, clique na opção: Verificar Protocolo para 
visualizar o protocolo de envio, após clique no botão: EnvConsultaProtocolo, para 
visualizar a resposta do arquivo do envio SRF, em seguida clique novamente Verificar 
Protocolo, para conclusão da leitura. Clique em Relatório para visualizar recibo 
entrega. 

 
Qualquer duvida ficamos a disposição. 

 

att 

Suporte Técnico 

suporte@syspel.com.br  


