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Informações RAIS
O período para entrega da declaração da Relação Anual de Informações Sociais (Rais) de 2021 começa no dia
28/03/2022. As empresas terão até o dia 29 de abril para enviar as informações de seus empregados por meio do
sistema Rais. Também já está disponível para download o layout dos arquivos da Rais por meio do portal.
O prazo legal para o envio da declaração da Rais não será prorrogado.
As retificações de informações e as exclusões de arquivos poderão ocorrer, sem multa, até o último dia do prazo.
Alterações leiaute ano de 2022: A partir de 2021, o campo PIS/PASEP/NIT passa a ser facultativo, caso o funcionário
não esteja com o PIS/PASEP/NIT informado no sistema, será emitida a mensagem de alerta informado que o PIS não
está informado no cadastro de funcionário e será gerado o arquivo da RAIS sem o PIS/PASEP/NIT. A RAIS, caso seja
gerada de períodos anteriores a 2021, o PIS/PASEP/NIT continua sendo obrigatório.
De acordo com a publicação disponível em RAIS 2021:
A partir do ano-base 2019, as empresas que fazem parte do grupo de obrigadas ao envio de eventos periódicos (folha
de pagamento) ao eSocial tiveram a obrigação de declaração via RAIS substituída, conforme Portaria SEPRT nº
671/2021. O cumprimento da obrigação relativa à RAIS ano-base 2021, bem como eventuais alterações relativas ao
ano-base 2020 por estas empresas, se dá por meio do envio de informações ao eSocial.
Considerando o Cronograma de Implantação do eSocial e os termos da Portaria MTP nº 671/2021, todas as entidades
dos Grupos 3 e 4 do eSocial deverão declarar a RAIS pelo aplicativo GDRAIS para o ano-base 2021.
ATENÇÃO! A partir do ano-base 2020, os programas GDRAIS e GDRAIS GENÉRICO estão bloqueados para empresas
que fazem parte do grupo de obrigadas ao envio de eventos periódicos (folha de pagamento) ao eSocial, para os
anos-base em que estas empresas estiveram obrigadas a declarar pelo eSocial estes eventos para o período completo
do ano. Para as demais pessoas jurídicas de direito privado e de direito público, bem como pessoas físicas equiparadas
a empresas, fica mantida a obrigação prevista no Decreto nº 10.854, de 10 de novembro de 2021, seguindo o disposto
no cronograma de implantação do eSocial (Portaria Conjunta SEPRT/RFB/ME nº 71, de 29 de junho de 2021) e no
Manual de Orientação do ano-base 2021.

Como obter o Manual, o Gerador e o Analisador da RAIS
A obtenção do Manual e do Analisador da RAIS pode ser realizada das seguintes formas:
A partir do site Ministério do Trabalho, no endereço:
http://www.mte.gov.br ou http://www.rais.gov.br;

Locais para Esclarecimento de Dúvidas
a) as orientações sobre os procedimentos técnicos de utilização do programa GDRAIS2021, poderão ser obtidas junto
à Central de Atendimento do SERPRO pelo telefone 0800-7282326 ou endereço eletrônico:
http://trabalho.gov.br/rais ou http://www.rais.gov.br – opção “Fale Conosco”.
b) as orientações gerais quanto ao preenchimento da declaração poderão ser obtidas mediante contato com o
Ministério da Economia, pelo e-mail: rais.sppe@mte.gov.br.
c) as correspondências para esclarecimentos complementares quanto à declaração da RAIS poderão ser
encaminhadas para o endereço especificado abaixo:
Ministério da Economia

Secretaria Especial de Previdência e Trabalho
Secretaria de Políticas Públicas de Emprego
Departamento de Emprego e Renda
Coordenação-Geral de Cadastros, Identificação Profissional e Estudos
Esplanada dos Ministérios, Bloco “F”, Edifício-Anexo, Ala “B” – Sala 220 -70056-900 – Brasília/DF

Preenchimento das Informações da RAIS
Iniciando a RAIS.
Fluxo Resumido do Processo:

Manutenção Estabelecimentos (FP0560) – Pasta RAIS/DIRF
Nesta pasta são definidas informações referentes à RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) para a geração e o
controle efetivo das informações.
Explicação apenas dos campos que fazem referência a RAIS.

Campo
DDD
Telefone
Município
Natureza
Prop Trab
Gera Informações
RAIS

Descrição_________________________________________________
Inserir o código de Discagem Direta à Distância (DDD)
da cidade da Empresa responsável pelas informações
RAIS.
Inserir o Número do Telefone da Empresa responsável
pelas informações RAIS.
Inserir o código do município conforme tabela RAIS da
empresa responsável pelas informações.
Inserir o código da natureza jurídica do estabelecimento
da organização, conforme códigos aprovados pela
Comissão Nacional de Classificação.
Inserir a quantidade de proprietários/sócios que
exercem funções no estabelecimento.
Selecionar se considera o estabelecimento na geração
das informações para RAIS ou não. Com este campo é
possível desconsiderar algum estabelecimento teste ou
alguma empresa em que a RAIS seja enviada por
intermédio de outro sistema.

Manutenção Estabelecimentos (FP0560) – Pasta Cálculo
Explicação apenas do campo que faz referência a RAIS.

Optante Simples: Caso a empresa seja optante do SIMPLES nacional.
Informação utilizada para geração do arquivo – FP5740
O Simples Nacional é um regime tributário diferenciado, simplificado e favorecido previsto na Lei Complementar nº
123, de 14.12.2006.

Manutenção Estabelecimentos (FP0560) – Pasta FGTS/ INSS

Campo
Ativ./CNAE:

Descrição
Inserir o código da atividade econômica (CNAE), que pertence à
empresa/entidade do estabelecimento, de acordo com a Classificação
Nacional de Atividades Econômicas.
Disponível em: http://concla.ibge.gov.br/busca-online-cnae.html

Manutenção Pessoa Jurídica (FP1420)- Pasta Básico

Nesta função o sistema buscará as informações cadastrais da Empresa e Estabelecimento para a Geração Informações
RAIS Magnético (FP5700) e Geração Arquivo Magnético RAIS (FP5740).
As informações consideradas para os programas acima estão destacadas a seguir:

Manutenção Pessoa Jurídica (FP1420)- Pasta Endereço
Neste programa o sistema buscará as informações cadastrais da Empresa e Estabelecimento para Geração Arquivo
Magnético RAIS (FP5740).
As informações consideradas para os programas acima estão destacadas a seguir:

Manutenção Categorias Salariais (FP0580)- Pasta Cálculo
Neste programa o sistema buscará a informação referente ao Tipo de Salário Contratual do empregado/servidor, de
acordo com o contrato de trabalho.
Explicação apenas do campo que faz referência a RAIS.

Tabela Padrão disponibilizada no Manual de Orientação da RAIS.

Consulta Descentralização RH (FP0540)- Pasta Segurança
Quando assinalado a opção “Segurança Rotina RAIS”, o sistema verifica a parametrização de segurança de usuários, ou
seja, no momento da Geração Informações RAIS Magnético (FP5700), o sistema verificará se o usuário que estiver
executando a geração possui permissão no estabelecimento(s) na Empresa logada.
Caso contrário a geração somente ocorrerá para o(s) estabelecimento(s) a qual o usuário tiver permissão de acesso.
Exemplo: Empresa 1 - Testes Rais
Estabelecimentos - 1, 2 e 3.
Usuário: XXX possui permissão para acessar somente os Estabelecimentos 1 e 3, neste caso a geração das
informações será feita apenas para os estabelecimentos acima, sendo necessário outro usuário que tenha acesso a todos
os estabelecimentos efetuar uma nova geração, pois a entrega é permitida em um único arquivo.
A informação considerada para o programa acima está destacada a seguir:

Manutenção Unidades Federação e Países (FP0100)
A partir deste cadastro, o sistema efetua a verificação do conteúdo informado referente aos códigos das Unidades da
Federação (Estados) e aos códigos relativos a países de origem dos funcionários, ou seja, a nacionalidade dos funcionários
que serão considerados na Geração Informações RAIS Magnético (FP5700), conforme Códigos padrões disponibilizados
no Manual de Orientação da RAIS.
A informação considerada para o programa acima está destacada a seguir:

Manutenção Códigos Legais (FP0050)
Nesta função deverão ser revisados e /ou alterados os códigos de RAIS dos Tipos Código Legal “RAIS – Demissão” e
“RAIS – Afastamento”. Estes códigos devem estar relacionados ao Cadastro de Situações (FP0060) nas situações que
influenciam na geração de informações RAIS, conforme Manual de Orientação da RAIS.
A informação considerada para o programa acima está destacada a seguir:

Manutenção Situações (FP0060)
Informar o código situação RAIS para as situações que influenciam na RAIS. Caso seja necessário fazer
inclusão/alteração a mesma deve ser feita por meio do programa Manutenção Códigos Legais (FP0050), conforme
Códigos padrões disponibilizados no Manual de Orientação da RAIS.
A informação considerada para o programa acima está destacada a seguir:

Tabela padrão disponibilizada no Manual de Orientação da RAIS.

Manutenção Graus de Instrução (FP0120)
Efetuar o cadastramento dos Graus de Instrução relacionados aos funcionários da empresa, com o respectivo código
para identificação da RAIS.
O sistema permite informar o código de grau de instrução da RAIS, porém para o eSocial existe o Grau de Instrução de
Pós-Graduação que a RAIS não possui, e os códigos de Mestrado e Doutorado são diferentes.
Ao incluir novo registro e informar um grau de instrução RAIS maior que 0 e menor ou igual a 9, o sistema irá sugerir o
grau de instrução do eSocial igual.
Caso o código do grau de instrução do eSocial não esteja informado, ao tentar salvar o registro novo ou alterado, o
sistema irá emitir mensagem indicando que o mesmo deve ser informado.
A informação considerada para o programa acima está destacada a seguir:

Tabela Padrão disponibilizada no Manual de Orientação da RAIS.

Manutenção Classific. Brasil. Ocupação (FP0790)
Efetuar o cadastro dos Códigos que discriminam as funções exercidas pelos funcionários da empresa dentro da
organização, com o respectivo código para identificação da RAIS.
Estes códigos são relacionados para composição de Cargos na função Cargo Básico (FP0770), respeitando as
classificações legais exigidas e mantidas por lei, conforme Códigos padrões disponibilizados no Validador da RAIS
(Gerador de Declaração RAIS).
A informação considerada para o programa acima está destacada a seguir:

Manutenção Cargo Básico (FP0770)
Neste programa é efetuado o relacionamento do CBO – Classif. Ocupação com o Cargo Básico.
A informação considerada para o programa acima está destacada a seguir:

Manutenção Localidade (FP1930)
Efetuar o cadastramento do Código do Município (LOCAL DE TRABALHO) para RAIS, para o funcionário que presta
serviço em mais de um município. Deve ser informado o código do município da empresa contratante, conforme a tabela
de codificação do IBGE, disponível no programa GDRAIS.
A informação considerada para o programa acima está destacada a seguir:

Manutenção Turno de Trabalho
Indicar o número de horas normais de trabalho do empregado por semana, sem incluir horas extras.
A informação considerada para o programa acima está destacada a seguir:

Manutenção Eventos Analíticos (FP0020)
Por intermédio do Campo INCIDE RAIS o sistema irá compor a remuneração mensal dos funcionários, de acordo com
os eventos que possuírem ou não incidência para RAIS.
Para saber os eventos que devem ou não ser declarados na RAIS, orientamos consultar no Manual de Orientação da RAIS.
A informação considerada para o programa acima está destacada a seguir:

Manutenção Eventos Tipo Dia Sindicato
Na pasta Bco Resc são parametrizados em quais eventos será pago o saldo do banco de horas que não foram pagos
durante o contrato de trabalho.
Lembrando que, a parametrização deve ocorrer antes do Cálculo das Rescisões para que a geração seja feita de forma
automática, sendo obrigatório a utilização do Módulo de Controle de Freqüência.
Os eventos relacionados nesta pasta não podem estar relacionados em nenhuma das outras pastas do programa e não
podem fazer parte dos eventos de hora extra da RAIS relacionados no programa FP0985.
A informação considerada para o programa acima está destacada a seguir:

Manutenção Sindicatos (FP0600)- Pasta Contr. Sind.
Selecionar o código do evento que representa o valor do desconto das contribuições a serem calculadas para os
funcionários.
As informações consideradas para o programa acima estão destacadas a seguir:
Campo
Descrição
Evento Mensalidade Inserir código do evento que representa o valor do
Sindical
desconto da mensalidade sindical a ser calculada
para os funcionários associados ao sindicato.
Valor
Mensalidade Inserir o valor da mensalidade sindical a ser cobrada do
Sindical
funcionário.
Evento
Reversão Inserir o código do evento que representa o valor
Sindical
referente à reversão sindical a ser calculada para
todos os funcionários associados ao sindicato.
Valor
Reversão Inserir o valor da reversão sindical a ser cobrada do
Sindical
funcionário.
Evento Contribuição
Selecionar o código do evento que representa o valor do
Sindical
desconto da contribuição sindical a ser calculada
para todos os funcionários associados ao sindicato,
no mês base de cálculo do mesmo.

Nota:
Caso o valor da mensalidade sindical e reversão sindical seja igual para todos os funcionários relacionados ao
sindicato, deve ser informado o valor que será descontado do funcionário no momento do Cálculo da Folha de
Pagamento, caso contrário tratar por meio de Fórmula de Cálculo.

Manutenção Contrib. Sindical Funcionário (FP6120)
Neste programa são armazenados os valores referentes ao desconto da contribuição sindical. O sistema calcula
automaticamente o valor de 01 (um) dia de trabalho de cada funcionário, revertendo este valor para o sindicato no qual o
funcionário está relacionado. Este valor é descontado na Folha de Pagamento do funcionário automaticamente desde que
esteja parametrizado no sistema.
Nos casos em que os funcionários contribuem para outros sindicatos (profissionais liberais) independentes do
sindicato da categoria, deve-se informar manualmente as informações para que as mesmas sejam consideradas na
geração das informações RAIS.
As informações consideradas para o programa acima estão destacadas abaixo.

Funcionários (FP1500)- Pasta Cadastral
Nesta função o sistema verifica qual o Vínculo Empregatício em que o funcionário está subordinado para a Geração
Informações RAIS Magnético (FP5700) e Geração Arquivo Magnético RAIS (FP5740).
A informação considerada para o programa acima está destacada a seguir:

Explicação apenas dos campos que fazem referência a RAIS..
Campo

Descrição

Tipo Funcionário
Vínculo

Indicar o tipo de funcionário
Indicar o tipo de vínculo do funcionário.

Funcionários (FP1500F)- Pasta Complemento
Nesta função o sistema verifica qual o Regime de Jornada, que será o indicador para o Tele trabalho quando
selecionado a opção em que o funcionário está subordinado para a Geração Informações RAIS Magnético (FP5700) e
Geração Arquivo Magnético RAIS (FP5740).
A informação considerada para o programa acima está destacada a seguir:

Funcionários (FP1500) – Pasta Doc Profis
Nesta função o sistema buscará as informações cadastrais referente aos funcionários que serão considerados para a
Geração Informações RAIS Magnético (FP5700) e Geração Arquivo Magnético RAIS (FP5740).
As informações consideradas para o programa acima estão destacadas a seguir:

Funcionários (FP1500) – Pasta Salarial

Para funcionário cujo salário é pago por comissão ou por diversas tarefas com remunerações diferentes, deve
informar a média mensal dos salários pagos no ano-base.
A informação considerada para o programa acima está destacada a seguir:

Funcionários (FP1500) – pasta Cálculo
Nesta pasta são definidas informações referentes à RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) para a geração
destas informações e o controle efetivo das mesmas.
As informações consideradas para o programa acima estão destacadas abaixo.

Explicação apenas dos campos que fazem referência a RAIS.
Campo

Descrição

Sindicalizado
Considera RAIS

Indica se o funcionário é filiado ao sindicato.
Indica se o funcionário será ou não considerado para o
Processo de Relação Anual de Informações Sociais
(RAIS).

Funcionários (FP1500)- Pasta FGTS/INSS
Nesta pasta são definidas informações referentes à RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) para a geração
destas informações e o controle efetivo das mesmas.
As informações consideradas para o programa acima estão destacadas a seguir:

Explicação apenas dos campos que fazem referência a RAIS.
Campo
Optante FGTS
Data Opção FGTS
Tipo Admissão

Descrição

Indicar se o funcionário é optante de FGTS ou não.
Inserir a data de opção ao FGTS.
Assinalar qual o tipo de admissão do funcionário, opções:
• Primeiro Emprego: primeiro emprego na organização;
• Reemprego: o funcionário está sendo reempregado na organização;
• Entrada Transferência: o funcionário está sendo admitido por uma transferência de
Empresa/Estabelecimento.

Manutenção Pessoa Física (FP1440)- Pasta Cadastral
Neste programa o sistema buscará as informações cadastrais referente aos funcionários que serão considerados para
a Geração Informações RAIS Magnético (FP5700) e Geração Arquivo Magnético RAIS (FP5740).
As informações consideradas para o programa acima estão destacadas a seguir:

Manutenção Pessoa Física (FP1440)- Pasta Cadastral
Nesta função o sistema buscará as informações cadastrais referente aos funcionários que serão considerados para a
Geração Informações RAIS Magnético (FP5700) e Geração Arquivo Magnético RAIS (FP5740).
As informações consideradas para o programa acima estão destacadas a seguir:

Explicação apenas dos campos que fazem referência a RAIS.
Campo
C.P.F
Origem

Ano Chegada

Descrição
Inserir o número do CPF para a Pessoa Física.
Selecionar a Origem da Pessoa Física que está sendo
implementada no sistema, tendo como opções:
Brasileiro
Naturalizado
Não Naturalizado
Para estrangeiros, informar o ano (AAAA) a chegada ao
Brasil e para brasileiros deixar em branco.

Manutenção Pessoa Física (FP1440)- Tipo Físico
Neste programa o sistema buscará as informações cadastrais referente aos funcionários que serão considerados para
a Geração Informações RAIS Magnético (FP5700) e Geração Arquivo Magnético RAIS (FP5740).
As informações consideradas para o programa acima estão destacadas a seguir:

Explicação apenas dos campos que fazem referência a RAIS.
Campo
Cútis

Descrição
Inserir a cor ou raça do trabalhador.

Campo
Portador
Necessidades
Especiais

Descrição
Informar se o funcionário é portador de necessidades
especiais.

Tabela Padrão disponibilizada no Manual de Orientação da RAIS.

Para relacionar à deficiência a pessoa física no FP1440, após marcar que ele é portador de necessidades deverá clicar no
botão

que abrirá a tela a abaixo e então relacionar a deficiência a pessoa física:

Como tratar Funcionário Aposentado

Quando possuir funcionários cadastrados na base de dados no programa FP1500 Manutenção Funcionário e cujo Tipo
de Funcionário for do Tipo APOSENTADO, obrigatoriamente os acertos referentes aos códigos de movimentação da
RAIS devem ser ajustados manualmente no programa FP5720 Manutenção Informações RAIS Magnético pasta GERAIS,
campo Código de Desligamento.
Exceto o Código 71 será gerado automaticamente desde que esteja parametrizado no FP1500, Tipo de Funcionário =
Aposentado e constar a Data Aposentadoria.
As informações consideradas para o programa acima estão destacadas a seguir:

Ou ainda, quando a Aposentadoria for com Rescisão Contratual, ou seja, quando o Significado estiver no programa
FP0060 Manutenção Situações for igual à Rescisão Contrato.

Todos os demais códigos de movimentos devem ser ajustados diretamente no FP5720, conforme mencionado acima.

Manutenção Parâmetro Empresa RH (FP0500)
Ao marcar o parâmetro Considera Data Final Aviso irá habilitar o campo Ano Calendário Início.
Este parâmetro tem interferência diretamente na RAIS - Relação Anual de Informações Sociais, conforme segue:
O programa irá substituir a data de desligamento pela data final do aviso, que consta na habilitação de rescisão.

Parâmetro marcado
1. Desligado ano anterior / data aviso ano anterior = Não será gerado na Rais.
2. Desligado ano anterior / data aviso ano base
● Se ano calendário início é igual ao ano calendário base = Não será gerado na Rais, pois já foram como desligados
no ano anterior.
● Se ano calendário início é menor que o ano base = Será gerado na Rais com data rescisão igual a data final do
aviso - ano base - Devem constar as verbas relativas à rescisão.
3. Desligado Ano Base / data aviso ano base = Será gerado na Rais com data rescisão igual a data final do aviso - ano base
- Devem constar as verbas relativas à rescisão.
4. Desligado Ano Base / data aviso ano seguinte = Será gerado na Rais como ativo - As verbas referente a rescisão não
devem ser geradas.
5. Desligado ano seguinte = Será gerado na Rais como ativo.
Parâmetro desmarcado
Irá gerar com a data de desligamento normalmente, como de costume.
FP3120 - Encerramento Último Cálculo
Ao executar este programa o sistema irá gravar o dia, mês e o código da situação de rescisão, verificando o parâmetro
do FP0500 - Manutenção Parâmetro Empresa RH. Levará a data de desligamento se o campo estiver desmarcado ou a
data final do aviso, caso marcado.
Esta mesma atualização ocorrerá no FP6060 - Manutenção informações RAIS.
FP6080 - Acerto Informações Rais
Se marcado o campo Atualiza Dia/Mês Rescisão, deverá ajustar conforme parâmetro no FP0500 - conforme ano de
início; levará a data desligamento se desmarcado ou data final do aviso, caso marcado.

Processo RAIS –Preparação Informações Geração RAIS
Este processo visa demonstrar todas as funções que tem influência sobre a RAIS, suas características e detalhes.
Neste procedimento estão descritas as principais funções para geração da RAIS ano base 2018, para informações
detalhadas tanto de parâmetros quanto de processos/conferências de valores.
Cabe ressaltar que, os programas devem estar atualizados de acordo com os procedimentos definidos pelo Suporte
HCM/TOTVS.
Para isto, o cliente deverá estar em uma base atualizada.
A seguir são exibidos os programas que fazem parte do processo RAIS.

Elimina RAIS Magnético (FP5760)
Antes de efetuar a geração da RAIS é importante efetuar a eliminação das informações RAIS que estiverem geradas.

Manutenção Grupos de Eventos RAIS (FP0985)
Esta função permite a parametrização dos eventos que serão considerados para geração da RAIS.
Relacionar os eventos a cada um dos grupos disponíveis para que o sistema possa apurar corretamente as
horas/valores a serem gerados para a RAIS.

Importante:
Na primeira vez que a função for executada quatro grupos serão gerados automaticamente, conforme as seguintes
regras.
1 – Horas Extras RAIS – Eventos Normais que possuem Índice de multiplicação maior que 1, que sejam identificados
como Vencimento e cuja unidade de medida seja Horas.
3 – Multa Rescisão – Evento relacionado ao Índice específico de rescisão 517. (Evento 541).
4 – Aviso Prévio – Eventos relacionados aos Índices específicos de rescisão 504 e 505. (Eventos 017 e 272).
5 – Férias Rescisão – Eventos relacionados aos índices específicos de rescisão (510, 511, 512, 513, 514 e 515). (Eventos
233,234,236,230,231,232).
Nota:
Para que os valores referentes à criação dos Índices (701,702,703,704,705,706) separação das férias referentes ao aviso
indenizado das férias vencidas/proporcionais sejam somados no grupo de Férias e Rescisão, obrigatoriamente deve ser
informado manualmente através do programa FP0985 (Manutenção Grupos de Eventos RAIS).
Caso tenha dúvidas se os eventos relacionados aos índices criados acima, devem ou não compor o grupo de Férias e
Rescisão, solicitamos a verificação com vossa área Jurídica ou entrar em contato com o Suporte da RAIS.
Além dos Grupos acima, existem outros três Grupos que deverão ser parametrizados manualmente, devido à
particularidade de cada empresa utilizar eventos diferenciados para tratar esta situação, são eles:
Contribuição Confederativa: Inserir os eventos que serão gerados para compor os valores que o funcionário
pagou de contribuição confederativa, conforme convenção coletiva de trabalho
● Comissão: Inserir os eventos que serão somados para compor o total de Comissões, e será dividido pelo número
de meses RAIS, formando uma média para o salário contratual destes comissionados. Porem se o funcionário
tiver valor de salário atual, este valor será somado também a média.
● Gratificação Rescisão: Inserir os eventos que serão gerados para compor os valores totais decorrentes de
gratificações firmadas em contrato de trabalho, regulamento da empresa, acordo ou convenção coletiva de
trabalho que não foram pagas durante o contrato de trabalho.
Quando houver o relacionamento do evento de Gratificação com o Grupo de Gratificação, o evento deve estar
parametrizado no programa FP0020 Manutenção Eventos, Pasta Bases, campo RAIS como POSITIVO, caso contrário o
mesmo será deduzido automaticamente da Remuneração Mensal.
●

Informações Estabelecimentos RAIS (FP5750)

Permite a definição das informações da RAIS relativas a cada estabelecimento da empresa.
Neste programa deverá ser incluído para cada estabelecimento as informações referentes às Contribuições Sindicais
Patronais, PAT, porte e a data-base (mês do reajuste salarial) da categoria.

Campo
Mês Base

Descrição
Indicar a data-base da categoria (mês do reajuste
salarial) com maior número de empregados no
estabelecimento/entidade.
Recolhimento Sindical Indicar se o recolhimento realizado foi para a Conta
MTE
Emprego e Salário.
CNPJ MTE

Caso indicado que o recolhimento ocorreu para a Conta
Emprego e Salário, será considerado o CNPJ do MTE,
preenchido automaticamente.
CNPJ
Contribuição Informar o número do CNPJ da entidade sindical
Sindical
beneficiária.
Contribuição Sindical

Informar o valor total da contribuição, em reais (com
centavos), pago no ano-base pela empresa à entidade
sindical patronal.
Esta Contribuição é compulsória devida por todos
aqueles que são empregadores e exercem atividade
econômica, independentemente de filiação a sindicatos,
e é recolhida no mês de janeiro de cada ano, em favor da
entidade sindical correspondente ou a Conta Especial
Emprego e Salário, a partir da aplicação de alíquotas
sobre o capital social. As informações referentes à

contribuição sindical (entidade beneficiária e valores)
são obrigatórias.
Embora seja recolhimento obrigatório, a contribuição
sindical não é devida em alguns casos, entidades sem fins
lucrativos, micros e pequenas empresas optantes pelo
SIMPLES, empresas que não possuem empregados e
órgãos públicos.
CNPJ
Contribuição Informar o número do CNPJ da entidade sindical
Associativa
beneficiária.
Contribuição
Associativa

CNPJ
Assistencial

Informar o valor total da contribuição, em reais (com
centavos), pago no ano-base pela empresa à entidade
sindical patronal.
Trata-se de uma contribuição obrigatória somente
aqueles que se associarem (filiarem) aos sindicatos. A
informação dos valores pagos é facultativa.
Contrib. Informar o número do CNPJ da entidade sindical
beneficiária.

Contribuição
Assistencial

Informar o valor total da contribuição, em reais (com
centavos), pago no ano-base pela empresa à entidade
sindical patronal.
Consiste em um pagamento previsto em norma coletiva,
em favor do sindicato representativo. A informação dos
valores pagos é facultativa.
CNPJ
Contribuição Informar o número do CNPJ da entidade sindical
Confederativa
beneficiária.
Contribuição
Confederativa

Participa PAT
% Serviço Próprio

Informar o valor total da contribuição, em reais (com
centavos), pago no ano-base pela empresa à entidade
sindical patronal.
Tem por finalidade o custeio do sistema confederativo. A
informação dos valores pagos é facultativa.
Indicar se o estabelecimento participa ou não do
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT).

Informar o percentual da modalidade utilizada pela
empresa, em relação ao número total de beneficiários. O
percentual deve ser informado na forma de número
inteiro, ou seja, sem casas decimais. Exemplo: 20%, 15%.
% Adm Cozinha
Informar o percentual da modalidade utilizada pela
empresa, em relação ao número total de beneficiários. O
percentual deve ser informado na forma de número
inteiro, ou seja, sem casas decimais. Exemplo. 20%, 15%.
%
Alimentação Informar o percentual da modalidade utilizada pela
Convênio
empresa, em relação ao número total de beneficiários. O
percentual deve ser informado na forma de número
inteiro, ou seja, sem casas decimais. Exemplo: 20%, 15%.
% Cesta Alimentos
Informar o percentual da modalidade utilizada pela
empresa, em relação ao número total de beneficiários. O
percentual deve ser informado na forma de número
inteiro, ou seja, sem casas decimais. Exemplo: 20%, 15%.

% Refeição Convênio

Informar o percentual da modalidade utilizada pela
empresa, em relação ao número total de beneficiários. O
percentual deve ser informado na forma de número
inteiro, ou seja, sem casas decimais. Exemplo: 20%, 15%.
%
Refeição Informar o percentual da modalidade utilizada pela
Transportada
empresa, em relação ao número total de beneficiários. O
percentual deve ser informado na forma de número
inteiro, ou seja, sem casas decimais. Exemplo: 20%, 15%.
Porte
Indicar o porte do estabelecimento. (Microempresa,
Empresa de pequeno porte, Empresa/órgão não
classificados nos itens anteriores).
Sindicalizada
Indicar se o estabelecimento é filiado ao Sindicato.
Recolhimento
Centralizado

CNPJ Centralizador

Conforme disposto no art. 581 (CLT) é admissível se as
sucursais ou filiais da empresa estiverem localizadas na
mesma base territorial da entidade sindical
representativa da sede da empresa.
Caberá ao estabelecimento (Matriz/Filial) que efetuou o
pagamento da contribuição sindical centralizado
informar a entidade sindical e o valor total pago. Os
demais estabelecimentos devem informar em sua
declaração o CNPJ da matriz ou filial que realizou o
pagamento de forma centralizado.
No caso da empresa que efetuou os recolhimentos das
contribuições sindicais de forma descentralizada, o
campo relativo à entidade sindical deve ser preenchido
tanto pela matriz quanto pelas filiais.
Quando o recolhimento tenha ocorrido de forma
centralizada informar o CNPJ do Estabelecimento
centralizados dos recolhimentos.

Geração Informações RAIS Magnético (FP5700)
Efetua a geração das informações da RAIS contidas no Banco de Dados do sistema para o Ano de Referência
informado em tela.
Nota:
Pelo sistema HCM não é possível gerar a RAIS de Anos Anteriores visto que o Ministério do Trabalho exige o Layout
correspondente ao Ano que está se declarando a RAIS.

Seguem abaixo possíveis causas caso algum funcionário não seja considerado na geração das Informações RAIS;
1) O funcionário não estar parametrizado para considerar na RAIS no programa Manutenção Funcionários (FP1500.)
– Pasta Cálculo.
2) Ano da data de demissão do funcionário menor que o ano de referência da RAIS.
3) Ano da data de admissão por transferência maior que o ano referência da RAIS.
4) Funcionário sem remuneração para RAIS no programa Manutenção informações RAIS (FP6060).
5) Funcionário não ter informações para RAIS no programa Manutenção informações RAIS (FP6060).
6) Funcionário sem PIS.
7) Funcionário com problema de histórico no programa Alteração Individual Lotação INSS/FGTS (FP1210) – Pasta
Tomador Serv.
Explicação de algumas mensagens que podem ser geradas no momento de executar o programa acima (FP5700).
“Não existe sindicato matriz cadastrado CNPJ (0001)”.
O que fazer: Informar por meio do programa Manutenção Pessoa Jurídica (FP1420) o número do CNPJ da pessoa jurídica
que estiver relacionado ao sindicato. Esta informação pode ser vista por meio do programa Manutenção Sindicatos
(FP0600) – Pasta - Geral.
Após efetuar o cadastro do CNPJ, eliminar e gerar novamente as informações da RAIS.
“Parcela Final 13. Salário menor que Parcela Antecipada”.
O que fazer: Esta mensagem é apenas um aviso, quando funcionário é desligado e no mês da parcela final de 13. Salário da
rescisão for menor que o valor de 13. Salário antecipado considera o valor de R$ 0,01 no campo parcela final 13. Salário
no momento da geração, pois o validador GDRAIS não permite o valor zerado.

“Funcionário Aposentado ou sem Código RAIS”
O que fazer: O acerto referente aos códigos de aposentadoria deve ser realizado
manualmente
no programa FP5720 - campo Código Desligamento.
Exceto para o Código 71 será gerado automaticamente desde que esteja
parametrizado no
FP1500, Tipo Funcionário = Aposentado e constar a
Data Aposentadoria com Rescisão
Contratual.
Caso esteja relacionado ao código da situação da RAIS no programa FP0060 Manutenção Situações, deverá ser
preenchido o código, conforme determinado no Manual da RAIS, em seguida executado o programa FP6080 Acerto
informações para RAIS.
“Funcionário menor 16 anos. Informar se possui alvará. (FP5720)”.
O que fazer: Esta mensagem é apenas um aviso de alerta quando o funcionário for menor de 16 anos para que o usuário
altere no programa de Manutenção Informações RAIS Magnético (FP5720), se possui alvará para o trabalhador menor de
16 anos.
“Funcionário tem deficiência”.
O que fazer: Quando o funcionário for portador de deficiência física deverá ser informado através do FP1440 qual a
deficiência do mesmo, conforme descrito na Função Manutenção Pessoa Física (FP1440) – Tipo Físico, deste manual.
“PIS não informado para funcionário”.
O que fazer: Informar por meio do programa Manutenção Funcionário (FP1500) – Pasta Doc. Profis, o PIS do funcionário,
eliminar e gerar novamente as informações da RAIS.
“Total da remuneração do ano igual a zero”.
O que fazer: Quando o funcionário não tiver nenhuma informação gerada no campo remuneração mensal o sistema emite
está mensagem, isto pode ocorrer em algumas situações, tais como, funcionário esteve afastado o ano inteiro, os eventos
de remuneração estiveram parametrizados para não compor remuneração mensal ou ainda quando as informações foram
importadas, sendo necessário executar o programa de Acerto Informações para RAIS (FP6080).
Maiores informações de como proceder vejam no detalhamento do programa FP6080.

Manutenção Informações RAIS Magnético (FP5720)
Após a geração das informações da RAIS os dados dos funcionários serão mostrados neste programa, podendo ser
feita uma breve conferência e atualização se necessário.
Nota:
Cabe ressaltar que, quando alterada as informações neste programa caso seja necessária a eliminação das informações
pelo programa FP5760 (Elimina Geração RAIS Magnético), as alterações efetuadas manualmente também serão
eliminadas.
Veja como o sistema assume as informações para a geração da RAIS – Pasta Gerais:

Campo
CGC Declarante

Descrição
CGC/CNPJ do estabelecimento (FP0560/FP1420).

CEI

Somente será preenchido quando o funcionário estiver
relacionado a um tomador de serviço, neste caso o
campo apresentará o CEI do Tomador (FP0870).
Busca a informação do FP1500 Pasta Cadastral (Data
Admissão), ou quando o funcionário possuir situação de
transferência será carregado à data da entrada por
transferência.
Somente será preenchido quando houver transferência
de funcionário, na Empresa ou Estabelecimento de
DESTINO, com data em que ocorreu a transferência.
Somente será preenchido quando houver transferência
de funcionário, na Empresa ou Estabelecimento de
ORIGEM, com data em que ocorreu a transferência.
Manutenção Funcionário (FP1500 - pasta Cadastral –
campo “UF empr anterior” quando preenchido assume
Tipo Admissão = Admissão Empregado com emprego
anterior), quando houver transferência assume a
situação de afastamento Entrada ou Saída por
Transferência (FP1600 histórico de situação).

Data Admissão

Dt. Entr. Transf
Dt Saída Transf
Tipo Admissão

Número/Série CTPS

Manutenção Funcionário (FP1500 - pasta Doc. Profis).

Portador Deficiência
Data Nascimento

Manutenção Pessoa Física (FP1440 - pasta Tipo Físico),
conforme Função Manutenção Pessoa Física (FP1440) –
Tipo Físico, deste manual.
Manutenção Pessoa Física (FP1440 - pasta Cadastral).

Opção FGTS

Manutenção Funcionário (FP1500 - pasta FGTS/INSS).

Mês/Ano FGTS

Manutenção Funcionário (FP1500 - pasta FGTS/INSS).

Classif. Ocupação

Cadastro de Cargo Básico (FP0770).

Vínculo

Manutenção Funcionário (FP1500 – pasta cadastral).

Alvará Menor 16 Anos No momento da geração das informações RAIS
(FP5700) emite um aviso quando o funcionário for
menor de 16 anos para que o usuário altere no programa
de Manutenção Informações RAIS Magnético (FP5720),
se possui alvará para o trabalhador menor de 16 anos.
Quando assinalado, indica que o funcionário, quando
menor, possui alvará judicial para trabalhar.
Menor Aprendiz
Grávida
Comissionado

Identificador gravidez trabalhadora aprendiz, o campo
ficará habilitado somente para funcionário do
sexo feminino (FP1440 – pasta Cadastral). e tipo de
contrato menor aprendiz (FP1440 – pasta Cadastral)
Manutenção Funcionário (FP1500 – pasta Salarial).

Grau Instrução RAIS

Manutenção Pessoa Física (FP1440) em conjunto com o
cadastro de grau de instrução (FP0120).

Nacionalidade

Manutenção Pessoa Física (FP1440 – pasta Cadastral).

Ano Chegada

Manutenção
documentos).

Tipo Salário

Manutenção Categoriais Salariais (FP0580 – pasta
Cálculo).

Salário Contratual

Último histórico salarial do ano de referência que está
sendo gerado a RAIS (FP1660).

Horas Semana

Manutenção Turno de trabalho, do último turno no
histórico do ano base (FP1400).

Dia/Mês Rescisão

Data de desligamento (FR5040/FP1600).

Pessoa

Física

(FP1440

–

pasta

Código Desligamento

Código da situação RAIS que o funcionário apresentou
no ano quando de desligamento (FP1600 x FP0060).

Cútis

Manutenção Pessoa Física (FP1440 – pasta Tipo Físico).

Sexo

Manutenção Pessoa Física (FP1440 – pasta Cadastral).

Veja como o sistema assume as informações para a geração da RAIS – Pasta Rendimentos:

Campo

Descrição

Adiantamento 13º

Valor do evento relacionado ao Índice de função
específica 24 –>Adto 13º. Salário. Valor do evento 416
ou do evento 419 do mês Dezembro.
Mês em que ocorreu o pagamento do adiantamento,
caso o funcionário tenha mais de um adiantamento no
ano base, considera o mês do último pagamento
adiantamento 13 º Salário.

Mês Pgto

Parcela Final 13º

Mês Pgto

Valor dos eventos relacionados aos Índices de funções
específicas 36 –>13º. Sal. Recalculado + índice 39 –>13º.
Salário Adic. Recalculado – índice 25 –> Adto 13º.
Salário.
Lembrando que, caso tenham outros eventos
parametrizados no programa FP0020 cujo Tipo de
Vencimento esteja igual a Décimo o mesmo será
somados nos valores de 13. Salário.
Mês em que ocorreu o pagamento da parcela final do
13º. Salário.

Remuneração Janeiro Valor das remunerações mensais da RAIS conforme
a Dezembro
incidência dos eventos (FP0020).
Qtde horas Extras

No campo logo após as remunerações irão às
quantidades de horas extras trabalhadas no mês. Irá
considerar as horas dos eventos parametrizados no
FP0985 no grupo Horas Extras RAIS.

Veja como o sistema assume as informações para a geração da RAIS – Pasta Sindicato:

Campo

Descrição

Contribuição
Associativa

Valor total das mensalidades pagas ao sindicato da
categoria.

CNPJ Sind Associativa Número do CNPJ para qual o funcionário pagou a
contribuição.
Contribuição Sindical

Valor da contribuição que o funcionário pagou no mês de
março ou subseqüentes conforme mês admissão.

CNPJ
Contribuição Número do CNPJ para qual o funcionário pagou a
Sindical
contribuição.
Contribuição
Assistencial
CNPJ
Assistencial

Valor total que o funcionário pagou de contribuição
assistencial, conforme cada convenção coletiva de
trabalho.
Contrib Número do CNPJ para qual o funcionário pagou a
contribuição.

Contribuição
Confederativa
CNPJ Confederativa

Valor total que o funcionário pagou de contribuição
confederativa, conforme convenção coletiva de
trabalho. Irá considerar os eventos parametrizados no
FP0985 no grupo Contribuição Confederativa.
Número do CNPJ para qual o funcionário pagou a
contribuição.

Veja como o sistema assume as informações para a geração da RAIS – Pasta Informações:

Campo
Multa FGTS

Vl Férias Rescisão
Aviso Prévio

Meses Banco Horas

Descrição
Exibe o valor total correspondente à multa 40% do FGTS
(rescisão de contrato por culpa recíproca ou dispensa
sem justa causa). Irá considerar os eventos
parametrizados no FP0985 no grupo Multa Rescisão.
Exibe o valor total das férias (vencidas e proporcionais),
pagas na rescisão contratual. Irá considerar os eventos
parametrizados no FP0985 no grupo Férias Rescisão.
Exibe o valor referente ao aviso prévio indenizado que o
funcionário apresentou na rescisão. Irá considerar os
eventos parametrizados no FP0985 no grupo Aviso
Prévio.
Exibe o número de meses a que se refere o valor que
está sendo pago.

Banco Horas Demitido Exibe o valor do banco de horas do funcionário demitido,
correspondente ao saldo das horas extras que não foram
pagas durante o contrato de trabalho.
Lembrando que, a parametrização deve ocorrer antes do
Cálculo das Rescisões para que a geração seja feita de
forma automática, sendo obrigatório a utilização do
Módulo de Controle de Freqüência

Gratificação

Exibe os valores totais decorrentes de gratificações
firmadas em contrato de trabalho, regulamento da
empresa, acordo ou convenção coletiva de trabalho que
não foram pagas durante o contrato de trabalho. Irá
considerar os eventos parametrizados no FP0985 no
grupo Gratificação Rescisão.
1o.
ao
3o. Exibe o código da situação de afastamento RAIS,
Afastamento RAIS
conforme situações parametrizadas no programa
Manutenção Situações (FP0060) – pasta Gerais que
influenciam para RAIS.
Data Iníc Afast
Exibe a data de início do afastamento do funcionário. O
início do afastamento para o trabalhador celetista é
contado a partir da data concedida pelo INSS. Caso haja
mais de três afastamentos, serão apresentados apenas
os três maiores do ano. Para os afastamentos iniciados
em ano-base anterior, a data de início a ser declarada
será 01 de janeiro, e para afastamentos que
ultrapassarem o ano-base, a data do fim a ser declarada
será 31 de dezembro.
Dias Situação
Exibe o número de dias cujo funcionário permaneceu
afastado de em cada situação.
Total Dias Situação

Salário Dissídio
Mês Dissídio

Exibe o número total de dias cujo funcionário
permaneceu afastado do ano base, que estejam
parametrizadas no programa FP0060 – pasta Gerais,
que influenciam para RAIS.
Exibe o valor total correspondente ao acréscimo salarial
negociado na data base da categoria, tendo sido pago
somente na rescisão de contrato.
Exibe o número de competências (meses) a que se refere
o valor que está sendo pago referente ao Dissídio
Coletivo.
Para maiores informações a respeito dos campos
“Salário Dissídio” e “Mês Dissídio”, consultar a base de
conhecimento:
http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=23
3760959

Município

Esse campo somente deve ser preenchido, caso o
empregado/servidor preste seus serviços fora do
município do declarante, devendo ser indicado o código
do município de acordo com a tabela de codificação do
IBGE, disponível no programa GDRAIS.

A pasta AFASTAMENTOS é uma cópia do programa FP1600 Manutenção Situações, apenas para facilitar a conferência.

Geração Arquivo Magnético RAIS (FP5740)
Por meio deste programa é possível efetuar a geração do arquivo magnético das informações relativas à RAIS para o
ano de referência informado em tela.
Esta geração toma por base as informações geradas a partir da função Geração Informações RAIS Magnético
(FP5700) e possíveis informações incluídas/alteradas pela função Manutenção de Informações RAIS Magnético
(FP5720).

Campo
Ano Referência

Descrição
Inserir o ano de referência a ser considerado para
geração das informações da RAIS. O campo é preenchido
automaticamente conforme ano de referência que
estiver à empresa pode ser verificado no programa
Manutenção Parâmetro Empresa RH – Pasta 4 –
FP0500.
Inserir a data de geração que será gravada no arquivo da
RAIS. O campo sempre virá preenchido com a data atual.

Data Geração
CFP Responsável
Data
Responsável

Inserir o número do CPF do responsável pelas
informações geradas no arquivo da RAIS.

Nasc. Inserir a Data Nascimento do responsável pelas
informações geradas no arquivo da RAIS.

Arquivo da RAIS

Inserir o diretório e o nome do arquivo de saída para o
qual serão geradas as informações para importação no
GDRAIS. O arquivo não pode ter nenhuma extensão,
conforme exemplo acima.

Nota:
Para estabelecimentos cuja Pessoa Jurídica tiver CNPJ e CEI, o campo CEI Vinculado na Pasta de Digitação deverá estar
“Sim”, visto que os funcionários deste estabelecimento tem vínculo “10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador
pessoa jurídica por contrato de trabalho regido pela CLT, por prazo indeterminado”.

Manutenção Informações RAIS (FP6060)
Este programa tem a funcionalidade de efetuar a atualização das informações da RAIS calculadas a partir dos
movimentos do sistema geradas mensalmente pelo programa Calculo Folha Pagamento (FP3020), e também podem ser
utilizados para auxilio nas conferências das informações.
A partir dos botões de manutenção, pode-se alterar as informações conforme a necessidade.
Dicas: Ao abrir o programa o sistema se posicionará no ano de referência da empresa, devendo ser alterado através do
botão “Parâmetros” para o ano-base desejado.

Nota
Se for detectado algum erro nos históricos (FP6060), deverá ser verificado os programas acima citados e executado o

programa FP6080 para o acerto do histórico. Vale salientar que o acerto efetuado por este programa deverá ser realizado
antes da geração do arquivo RAIS (FP5700), uma vez que as informações do programa FP6060 são utilizadas para a
geração do arquivo RAIS (FP5700).

Importa Informações RAIS (FP6640)
Neste processo são importadas as informações referentes aos valores para Relação Anual de Informações Anuais RAIS dos funcionários que trabalham na organização, conforme layout definido no programa Importação Informações
RAIS (FP6640) pasta layout.
Caso seja executado o processo de importação por meio do programa Importa Informações RAIS (FP6640), as
informações poderão ser consultada no programa Manutenção Informações RAIS (FP6060).
Apenas lembrando que caso seja executado o programa FP6080 Acerto Informações p/ RAIS, após feito o processo
acima, as informações importados podem ser perdidas.

Acerto Informações RAIS (FP6080)
Caso seja detectados erros no arquivo analisado, alguns destes erros poderão ser corrigidos por meio do programa
FP6080 (Acerto das Informações RAIS).

Neste programa poderão ser acertadas as seguintes informações:
Campo
Ano de Processo

Descrição
Inserir para qual ano base deverá ser executado os
acertos das informações RAIS.

Remuneração

A remuneração RAIS é gerada mês a mês pelo programa
FP3020 Cálculo de Folha Normal, a partir dos eventos
calculados para o funcionário que tem incidência para
RAIS, sendo gravada no FP6060 Manutenção
Informações RAIS. Caso a remuneração esteja incorreta
devido a determinados eventos possuírem ou não
incidência para RAIS, deve-se acertar as incidências dos
eventos no programa FP0020 Manutenção Eventos e,
em seguida executar o programa FP6080 Acerto
Informações p/ RAIS.

Valor
de O valor do adiantamento de 13o é gravado quando é
Adiantamento de 13º calculado o adiantamento de 13o salário dos
Salário
funcionários, sendo que o evento deve ter incidência
positiva para RAIS. Caso este valor esteja incorreto
devido a determinados eventos possuírem ou não
incidência para RAIS, deve-se acertar as incidências dos
eventos de 13º Salário no FP0020 Manutenção Eventos
e, em seguida executar o programa FP6080 Acerto
Informações p/ RAIS.
Valor de 13º Salário
O valor do 13o é gravado quando é calculado o 13o
salário dos funcionários, sendo que o evento deve ter
incidência positiva para RAIS. Caso este valor esteja
incorreto devido a determinados eventos possuírem ou
não incidência para RAIS, deve-se acertar as incidências
dos eventos de 13º Salário no FP0020 Manutenção
Eventos e, em seguida executar o programa FP6080
Acerto Informações p/ RAIS.
Número de Meses
O número de meses RAIS é atualizado conforme número
de meses no ano como remuneração RAIS,
desconsiderando um mês se na admissão ou demissão o
funcionário trabalhou menos de 15 dias.
Situação
Não é mais utilizado.
CBO

Ativos:
Desligados
Valor Comissão

Sindicalizado
Qtde Hora Extra
Horas Semanais

Primeiramente, deve-se verificar a informação CBO do
cargo básico no FP0770 Manutenção Cargo Básico ou
CA0002 Manutenção Cargo Básico (para quem utiliza
Cargos e Salários). O programa efetua a leitura do cargo
do funcionário no último histórico salarial (FP1620) para
o ano de processo informado, e corrige o CBO no
FP6060 de acordo com o relacionamento Funcionário x
Cargo.
O programa somente efetua o acerto das informações
RAIS para os funcionários ativos se este campo estiver
selecionado.
O programa somente efetua o acerto das informações
RAIS para os funcionários desligados se este campo
estiver selecionado.
Deve-se verificar no FP1500 Manutenção Funcionário,
pasta Salário, se o campo “Comissionado RAIS” está
selecionado. O programa irá ler os eventos cadastrados
no Grupo Eventos RAIS com o Tipo Grupo RAIS sendo
“Comissão”, e efetuar a soma dos valores.
O programa carregará a informação conforme cadastro
da mesma no FP1500 Manutenção Funcionário, pasta
Cálculo.
O programa irá ler os eventos cadastrados no Grupo
Eventos RAIS com o Tipo Grupo RAIS sendo “Hora
Extra”, e efetuar a soma dos valores.
O programa efetua a leitura do último histórico de turno
do funcionário para o ano de processo informado, e
corrige no FP6060 Manutenção Informações RAIS a
quantidade de horas semanais do turno (FP1400).

Para apurar as horas semanais dos contratos professor
(Folha Educacional) o programa efetua a leitura dos
apontamentos hora aula (FE0740) cujo mês/ano da data
de término seja maior ou igual a dezembro do ano de
processo informado, considerando a quantidade de
horas semanais informada. Se o evento relacionado ao
apontamento hora aula não estiver parametrizado como
hora aula (FE0020) ou se no FE0000 estiver
parametrizado que o Tipo Carga Hora Aula é Mensal é
considerada a quantidade de horas semanais informada
dividido por 5.
Grau de Instrução
Primeiramente, deve-se verificar o código “Grau Instruc
RAIS” no FP0120 Manutenção Grau de Instrução. O
programa efetua a leitura do grau de instrução da pessoa
física (FP1440 Manutenção Pessoa Física) relacionada
ao funcionário, e corrige o grau de instrução RAIS no
FP6060 Manutenção Informações RAIS.
Tipo
Salário O programa efetua a leitura da categoria salarial do
Contratual
funcionário (FP0580 Manutenção Categoria Salarial),
considerando o último turno que o funcionário esteve
lotado no ano de processo informado, e corrige o Tipo
Salário RAIS no FP6060 Manutenção Informações RAIS.
Salário Contratual
O programa efetua a leitura do último histórico salarial
do funcionário (FP1620 Manutenção Salários) cujo ano
da data de liberação seja menor ou igual ao ano de
processo informado, e corrige o salário contratual no
FP6060 Manutenção Informações RAIS. Para apurar o
salário contratual, quando tratar-se de Folha
Educacional, o programa efetua a leitura do movimento
calculado de todos os contratos do funcionário (exceto o
contrato centralizador) referente ao mês de dezembro
ou mês de desligamento do ano de processo informado,
considerando o somatório do valor do evento
relacionado ao índice de função específica 117 – Maior
Remuneração FEP.
Salário
Contratual Primeiramente,
deve-se
verificar
no FP1500
Comissionados
Manutenção Funcionário, pasta Salário, se o campo
“Comissionado RAIS” está selecionado. O programa irá
somar todas as Comissões conforme eventos
cadastrados no Grupo Eventos RAIS com o Tipo Grupo
RAIS sendo “Comissão” e dividir pelo número de meses
RAIS, formando uma média para o salário contratual
destes comissionados. Porém se o funcionário tiver valor
de salário atual, este valor será somando também a
média.
Dia/Mês Rescisão
O programa verifica o dia/mês da data de desligamento
do funcionário (FR5020), atualizando no FP6060
Manutenção Informações RAIS o dia/mês da rescisão.
Para Folha Educacional é considerada a data de
desligamento do contrato centralizador.
Causa Rescisão RAIS
Primeiramente, deve-se verificar o código RAIS das
situações no FP0060 Manutenção Situação. O programa
efetua a leitura da situação de rescisão, atualizando no

Contrib Sindical
Contrib Associativa
Contrib Assistencial
Contrib
Confederativa

FP6060 Manutenção Informações RAIS a informação
“Causa Rescisão RAIS”. Para Folha Educacional é
considerada a data de desligamento do contrato
centralizador.
O programa verificará o cadastro das contribuições no
programa FP6120 Manutenção Contribuição Sindical
Funcionário.
O programa verifica o valor total das mensalidades
pagas ao sindicato da categoria.
O programa verifica o valor total que o funcionário
pagou de contribuição assistencial, conforme cada
convenção coletiva de trabalho.
O programa verifica o valor total que o funcionário
pagou de contribuição confederativa, conforme
convenção coletiva de trabalho.

RAIS Negativa
A RAIS Negativa nada mais é do que a existência de Estabelecimentos que não possuem movimentações no período
desejado para a geração das informações da RAIS.
Desta forma, no sistema existe a possibilidade de se efetuar a geração do arquivo RAIS para estabelecimentos que
possuam esta característica.
Para efetuar o tratamento da RAIS negativa para estes estabelecimentos, deve-se proceder da seguinte forma:
1. Incluir no programa FP5750 as informações referentes às Contribuições Sindicais Patronais, ao PAT, ao porte e a
data-base (mês do reajuste salarial) da categoria com maior número de empregados no estabelecimento/entidade.
2 .Quando na empresa existir um ou mais estabelecimentos sem movimentação o campo “RAIS Neg” deverá ficar com Sim
na Geração do arquivo meio magnético pelo programa FP5740.
3. Quando o estabelecimento que se deseja gerar a RAIS negativa não estiver cadastrado no sistema basta cadastrá-lo no
FP0560, isto se o CNPJ raiz for o mesmo dos demais estabelecimentos. Caso o CNPJ raiz seja diferente, deverá ser
cadastrada a empresa no FP0500 e o estabelecimento relacionado a esta empresa no FP0560.
Seq

Programa

Descrição

O que fazer?

1 FP5750 Informações Estabelecimento RAIS
Incluir as informações referentes às Contribuições Sindicais Patronais,
ao PAT, ao porte e a data-base (mês do reajuste salarial) da categoria com maior número de empregados no
estabelecimento/entidade.
2 FP5740 Geração Arquivo RAIS Informar para o campo Negat – SIM
3 FP0560 Manutenção de Estabelecimento
Caso o usuário deseje emitir RAIS negativa para estabelecimentos que
não estejam cadastrados ainda no sistema, deve-se cadastrar o Estabelecimento neste programa e efetuar as sequências
1 e 2.

Processo Consultas e Relatórios
Este processo engloba os tipos de consultas e relatórios de informações para a conferência do processo RAIS.

Listagem Informações RAIS Magnético (FP5721)
Neste programa podem ser impressas para cada estabelecimento as informações geradas para a RAIS que serão
consideradas na geração do arquivo RAIS.
(Opcional a utilização).

Consulta informações RAIS Magnético (FP5722)
Este programa pode ser feito a consulta para cada estabelecimento das informações geradas para a RAIS que serão
consideradas na geração do arquivo RAIS. Lembrando que o usuário somente poderá consultar as informações. (Opcional
a utilização).

Listagem Grupos de Eventos RAIS (FP0986)
Neste programa podem ser impressos os grupos e seus respectivos eventos que serão considerados para a geração
RAIS. (Opcional a utilização).

De onde são retiradas as informações para a RAIS
Funções de onde são retiradas as informações que vão para o arquivo da RAIS
Neste tópico são apresentadas de onde são extraídas as informações para a geração do arquivo RAIS a ser validado.
Desta forma, facilita ao usuário a conferência das informações que estão sendo inseridas no arquivo.
A seguir são apresentados os detalhes de cada registro e suas respectivas informações de origem no sistema:
Registro Tipo "0"
Descrição
Seqüencial do registro no arquivo

Origem da Informação no Sistema HCM
Seqüencial de registros no arquivo

Insc. CNPJ/CEI do 1º. Estabelecimento do arquivo

1o CNPJ da seleção do FP5740

Prefixo do 1º. Estabelecimento do arquivo

Campo gerado automaticamente
conforme número de CNPJ repetido no
arquivo RAIS

Tipo do registro = 0

Campo fixo = 0

Constante = 1

Campo fixo = 1

Inscrição CNPJ/CEI/CPF do Responsável

FP0560 – Pasta RAIS/DIRF – Inscrição
CNPJ/CEI/CPF do responsável RAIS

Tipo de inscrição do responsável:

1 – CNPJ
3 – CEI
4 – CPF

Nome /Firma/Razão Social do responsável

FP0560 – Pasta RAIS/DIRF – Nome do
responsável RAIS

Endereço do responsável

FP0560 – Pasta RAIS/DIRF – Endereço do
responsável RAIS

Número

FP1420 – Pasta Endereço – Número

Complemento

FP1420 – Pasta Endereço – Complemento

Bairro

FP1420 – Pasta Endereço – Bairro

CEP

FP1420 – Pasta Endereço – CEP

Código do Município

FP0560 – Pasta RAIS/DIRF – Município

Nome do Município

FP1420 – Pasta Endereço – Cidade

Sigla da UF

FP1420 – Pasta Endereço – UF

Telefone para contato (Código DDD)

FP0560 – Pasta RAIS/DIRF – DDD

Telefone para contato (Número)

FP0560 – Pasta RAIS/DIRF – Telefone

Indicador de retificação da declaração:

Campo fixo “2”
1 – Retifica os estabelecimentos
presentes no arquivo que foram
entregues anteriormente
2 – A declaração não é retificação (é
primeira entrega)

Data da retificação dos estabelecimentos
(ddmmaaaa)

Campo fixo = 00000000

Data geração do arquivo (ddmmaaaa)

Data informada no momento da geração
do arquivo RAIS na seleção do FP5740

E-mail do responsável

FP1420 – Pasta Endereço – E-mail

Nome do responsável

FP0560 – Pasta RAIS/DIRF – Nome do
responsável RAIS

Espaços

Espaços

CPF Responsável

FP5740 – CPF Responsável

Data de Nascimento do responsável (ddmmaaaa)

FP5740 – Data Nasc. Responsável

Registro Tipo “1”
Descrição
Seqüência do registro no arquivo

Origem da Informação no Sistema
Seqüencial de registros no arquivo

Inscrição CNPJ / CEI do estabelecimento

CGC ou CEI da pessoa física
relacionada ao estabelecimento

Prefixo do estabelecimento

Campo gerado automaticamente
conforme número de CGC repetido
no arquivo RAIS

Tipo do registro = 1

Campo fixo = 1

Nome/Firma / Razão Social

FP1420 – Nome Pessoa Jurídica

Endereço

FP1420 – Pasta Endereço –
Endereço

Número

FP1420 – Pasta Endereço –
Número

Complemento

FP1420 – Pasta Endereço –
Complemento

Bairro

FP1420 – Pasta Endereço – Bairro

CEP

FP1420 – Pasta Endereço – CEP

Código do Município

FP0560 – Pasta RAIS – Município

Nome do Município

FP1420 – Pasta Endereço – Cidade

Sigla da UF

FP1420 – Pasta Endereço – Cidade

Telefone (Código DDD)

FP0560 – Pasta RAIS – DDD

Telefone (Número)

FP0560 – Pasta RAIS – Telefone

E-mail do Estabelecimento

FP1420 – Pasta Endereço – E-mail

Atividade Econômica (CNAE 2.0)

FP0560 – Pasta RAIS – Atividade

Natureza Jurídica

FP0560 – Pasta RAIS – Natureza

Número de Proprietários

FP0560 – Pasta RAIS – Prop Trab

Data-base

FP5750 – Mês Base

Tipo de inscrição do estabelecimento

FP0560 – Pasta RAIS – Tipo
Inscrição
1 – CNPJ

3 – CEI
Tipo de RAIS

Informado no programa FP5740
0 - Estabelecimento com
empregados
1 - Estabelecimento sem
empregados

Matrícula CEI Vinculada a uma inscrição CNPJ

Se o CEI for vinculado na seleção do
FP5740

Indicador de Porte da Empresa:

Informado no programa FP5750
1 – Micro-empresa
2 – Empresa de pequeno porte
3 – Empresa órgão não classificados
nos itens anteriores

Indicador de Optante pelo simples:

FP0560 – Pasta Cálculo – Optante
pelo simples
1 – o estabelecimento é optante
pelo simples
2 – o estabelecimento não é
optante pelo simples

Indicador de participação no PAT (Programa de Alimentação
do Trabalhador):

Informado no programa FP5750
1 – o estabelecimento participa do
PAT
2 – o estabelecimento não participa
do PAT

Vínculos que participam do PAT que recebem salários até 5
salários mínimos

Interno do programa

Vínculos que participam do PAT que recebem salários acima de Interno do programa
5 salários mínimos
Porcentagem de Serviço Próprio (%)

Informado no programa FP5750

Porcentagem de Administração de Cozinhas (%)

Informado no programa FP5750

Porcentagem de Refeição Convênio (%)

Informado no programa FP5750

Porcentagem de Refeição Transportadas(%)

Informado no programa FP5750

Porcentagem de Cesta Alimento (%)

Informado no programa FP5750

Porcentagem de Alimentação Convênio (%)

Informado no programa FP5750

Indicador de Encerramento das Atividades:

1 – o estabelecimento encerrou
suas atividades
2 – o estabelecimento não encerrou
suas atividades

Data de encerramento das atividades

Fixo "00000000"

CNPJ – Contribuição Associativa (patronal)

Informado no programa FP5750

Valor – Contribuição Associativa (patronal)

Informado no programa FP5750

CNPJ – Contribuição Sindical (patronal)

Informado no programa FP5750

Valor – Contribuição Sindical (patronal)

Informado no programa FP5750

CNPJ – Contribuição Assistencial (patronal)

Informado no programa FP5750

Valor – Contribuição Assistencial (patronal)

Informado no programa FP5750

CNPJ – Contribuição Confederativa (Patronal)

Informado no programa FP5750

Valor – Contribuição Confederativa (patronal)

Informado no programa FP5750

Esteve em atividade no ano-base

Campo fixo “2”
1 – Sim
2 – Não

Indicador de centralização do pagamento da contribuição
sindical

Informado no programa FP5750

CNPJ Centralizadora

Informado no programa FP5750

Sindicalizada

Informado no programa FP5750

Tipo de Sistema de Controle de Ponto

Informado na pasta RAIS/DIRF do
FP0560

Registro Tipo "2"
Descrição
Seqüencial do registro no arquivo

Origem da Informação no Sistema
Seqüencial de registros no arquivo

Inscrição CNPJ/CEI do estabelecimento

CGC ou CEI da pessoa física relacionada ao
estabelecimento

Prefixo do estabelecimento

Campo gerado automaticamente conforme número de
CGC repetido no arquivo RAIS

Tipo do registro =2

Campo fixo = 2

Código PIS/PASEP

FP5720 – PIS do funcionário

Nome do Empregado

FP5720 – Nome do funcionário

Data de Nascimento (ddmmaaaa)

FP5720 – Data de nascimento do funcionário

Nacionalidade

FP5720 – Nacionalidade do funcionário

Ano de Chegada no país (aaaa)

FP5720 – Ano de chegada do funcionário

Grau de Instrução

FP5720 – Código de Instrução do funcionário

CPF

FP5720 – CPF do funcionário

Carteira de Trabalho – (Número e Série)

FP5720 – Número e série da CT do funcionário

Data de Admissão/Data de Transferência
(ddmmaaaa)

FP5720 – Data Admissão do funcionário

Tipo de Admissão

FP5720 – Tipo Admissão do funcionário

Salário Contratual (valor com centavos)

FP5720 – Salário Contratual do funcionário

Tipo de Salário Contratual

FP5720 – Tipo de salário do funcionário

Horas Semanais

FP5720 – Horas semanais

CBO

FP5720 – CBO

Código de Vínculo Empregatício

FP5720 – Código Vinculo do funcionário

Código do Desligamento

FP5720 – Código do Desligamento

Data do Desligamento (ddmm)

FP5720 – Data do Desligamento

Remuneração Janeiro (Valor com centavos)

FP5720 – Remuneração Janeiro

Remuneração Fevereiro (Valor com centavos)

FP5720 – Remuneração Fevereiro

Remuneração Março (Valor com centavos)

FP5720 – Remuneração Março

Remuneração Abril (Valor com centavos)

FP5720 – Remuneração Abril

Remuneração Maio (Valor com centavos)

FP5720 – Remuneração Maio

Remuneração Junho (Valor com centavos)

FP5720 – Remuneração Junho

Remuneração Julho (Valor com centavos)

FP5720 – Remuneração Julho

Remuneração Agosto (Valor com centavos)

FP5720 – Remuneração Agosto

Remuneração Setembro (Valor com centavos)

FP5720 – Remuneração Setembro

Remuneração Outubro (Valor com centavos)

FP5720 – Remuneração Outubro

Remuneração Novembro (Valor com centavos)

FP5720 – Remuneração Novembro

Remuneração Dezembro (Valor com centavos)

FP5720 – Remuneração Dezembro

Remuneração de 13o Salário parcela Adiantamento
(Valor com centavos)

FP5720 – Remuneração Adiantamento 13o

Mês de pagamento do 13o Sal. Parcela
Adiantamento

FP5720 – Mês pagto Adiantamento 13o

Remuneração de 13o salário - parcela Final (Valor
com centavos)

FP5720 – Remuneração 13o Total

Mês de pagamento do 13o Sal. Parcela Final

FP5720 – Mês pagto 13o Total

Raça / Cor

FP1440 – Pasta Tipo Físico – Cútis

Indicador Deficiência Física

FP5720 – Pasta Gerais – Portador Deficiência
1 – Sim
2 – não

Tipo de Deficiência

FP5720 – Pasta Gerais – Portador de Deficiência
0 – Funcionário não é portador de Deficiência
1 – Física
2 – Auditiva
3 – Visual
4 – Mental
5 – Múltipla
6 – Reabilitado

Indicador de Alvará

FP5720 – Pasta Gerais – Alvará menor 16 anos
1 – o funcionário tem alvará judicial para trabalhar
2 – o funcionário não tem alvará judicial para trabalhar

Aviso Prévio Indenizado (valor com centavos)

FP5720 – Pasta Informações – Aviso Prévio

Sexo

FP5720 – Pasta Gerais – Sexo
1 – Masculino
2 – Feminino

Motivo do Primeiro Afastamento

FP5720 – Pasta Informações – 1º Afastamento RAIS

Data Início do Primeiro Afastamento

FP5720 – Pasta Informações – Data Inic Afast

Data Final do Primeiro Afastamento

FP5720 – Pasta Informações – Data Inic Afast + Dias
Situação – 1

Motivo do Segundo Afastamento

FP5720 – Pasta Informações – 2º Afastamento RAIS

Data Início do Segundo Afastamento

FP5720 – Pasta Informações – Data Inic Afast

Data Final do Segundo Afastamento

FP5720 – Pasta Informações – Data Inic Afast + Dias
Situação – 1

Motivo do Terceiro Afastamento

FP5720 – Pasta Informações – 3º Afastamento RAIS

Data Início do Terceiro Afastamento

FP5720 – Pasta Informações – Data Inic Afast

Data Final do Terceiro Afastamento

FP5720 – Pasta Informações – Data Inic Afast + Dias
Situação - 1

Quantidade Dias Afastamento

FP5720 – Pasta Informações – Total Dias Situação

Valor – Férias Indenizadas

FP5720 – Pasta Informações – VL Férias Rescisão

Valor – Banco de Horas

FP5720 – Pasta Informações – Banco Horas Demitido

Quantitativo de Competências (meses) – Banco de
Horas

FP5720 – Pasta Informações – Meses Banco Horas

Valor – Dissídio Coletivo (com centavos)

FP5720 – Pasta Informações – Salário Dissídio

Quantitativo de Competências (meses) – dissídio
coletivo

FP5720 – Pasta Informações – Mês Dissídio

Valor – outras gratificações (com centavos)

Informar na RAIS

Quantitativo de Competências (meses) – outras
gratificações

Informar na RAIS

Valor – multa por rescisão sem justa causa (com
centavos)

FP5720 – Pasta Informações – Multa FGTS

CNPJ – contribuição associativa (primeira
ocorrência)

FP5720 – Pasta sindicato

Valor – contribuição associativa (primeira
ocorrência) (com centavos)

FP5720 – Pasta sindicato

CNPJ – Contribuição associativa (segunda
ocorrência)

FP5720 – Pasta sindicato

Valor – Contribuição associativa (segunda
ocorrência) (com centavos)

FP5720 – Pasta sindicato

CNPJ – Contribuição Sindical

FP5720 – Pasta sindicato

Valor – Contribuição Sindical (com centavos)

FP5720 – Pasta sindicato

CNPJ – Contribuição Assistencial

FP5720 – Pasta sindicato

Valor – Contribuição Assistencial (com centavos)

FP5720 – Pasta sindicato

CNPJ – Contribuição Confederativa

FP5720 – Pasta sindicato

Valor – Contribuição Confederativa (com centavos)

FP5720 – Pasta sindicato

Município – Local de Trabalho

FP5720 – Pasta Informações - Município

Horas Extras – Janeiro

FP5720 – Pasta Rendimentos

Horas Extras – Fevereiro

FP5720 – Pasta Rendimentos

Horas Extras – Março

FP5720 – Pasta Rendimentos

Horas Extras – Abril

FP5720 – Pasta Rendimentos

Horas Extras – Maio

FP5720 – Pasta Rendimentos

Horas Extras – Junho

FP5720 – Pasta Rendimentos

Horas Extras – Julho

FP5720 – Pasta Rendimentos

Horas Extras – Agosto

FP5720 – Pasta Rendimentos

Horas Extras – Setembro

FP5720 – Pasta Rendimentos

Horas Extras – Outubro

FP5720 – Pasta Rendimentos

Horas Extras – Novembro

FP5720 – Pasta Rendimentos

Horas Extras – Dezembro

FP5720 – Pasta Rendimentos

Indicador Sindicalizado

Se o funcionário tiver Contribuição
associativa no FP5720.
1 – Sim
2 – Não

Descrição
Seqüencial do registro no arquivo

Origem da Informação no Sistema
Seqüencial de registros no arquivo

Inscrição CNPJ/CEI do último
estabelecimento do arquivo

CNPJ ou CEI do último estabelecimento do arquivo RAIS

Prefixo do último estabelecimento do
arquivo

Campo gerado automaticamente conforme número de
CNPJ repetido no arquivo RAIS

Tipo do registro = 9

Campo fixo “9”

Total de registro tipo 1 no arquivo

Campo gerado automaticamente conforme número de
registros tipo 1 no arquivo RAIS

Total de registro tipo 2 no arquivo

Campo gerado automaticamente conforme número de
registros tipo 2 no arquivo RAIS

Registro Tipo "9"

