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FLUXO DA APRESENTAÇÃO 4



PARAMETRIZAÇÕES DAS VERBAS 5

Sugestão de incidência disponível no manual da RAIS:
 https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360021605272

https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360021605272-MP-GPE-Incid%C3%AAncia-de-verbas-para-gera%C3%A7%C3%A3o-da-RAIS


CONFIGURAÇÃO DA TABELA S041 6

Descrição dos demais campos da  tabela S041:

Ano: Ano que será declarado
Porte da empresa: informar o porte da empresa;
Partic. PAT.: Indicador de participação do PAT ( Programa de Alimentação do Trabalhador);
Vínculos até 5 Min.: Informe o número de Vínculos que participam do PAT e recebem até 5 min;
Encerrou Atividade: O estabelecimento encerrou ou não encerrou suas atividades;
Data de encerramento: Informe a data em que o estabelecimento encerrou as atividades;
Tipo Ponto: Informar o Tipo do controle adotado para marcação do ponto;

Documentação completa referente a S041:
https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360024691512

A configuração e demonstração das contribuições sindicais para profissionais liberais estão disponíveis no link abaixo:
MP - GPE - Como configurar as verbas de contribuição sindical para funcionários e profissionais liberais

https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360024691512
https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360024693292-MP-GPE-Como-configurar-as-verbas-de-contribui%C3%A7%C3%A3o-sindical-para-funcion%C3%A1rios-e-profissionais-liberais?source=search


GERAÇÃO DO ARQUIVO 7

A geração do arquivo é realizada através da rotina Miscelânea/ RAIS/ Gerar arquivo (GPEM500):

Parâmetros importantes:

Ano Base? Informe o Ano Base que deseja efetuar a geração do Arquivo da RAIS. No caso 2021; 
Centralizar na Fil.? Se este campo for preenchido, todos os funcionários serão centralizados na filial preenchida, que é a responsável por todas as informações 
geradas;
Gerar Por CEI? Se o arquivo será gerado por centro de custo CEI;
Verbas de Comissão? / Continuação? Esses campos definem as verbas que serão consideradas para compor o salário do comissionado;
Comis. com Sal Zero? Define se para o comissionado puro, o cálculo será realizado sobre a remuneração do mês ou sobre as verbas informadas;
Cons. Média Comis.? Define se irá ser considerado as médias de comissão para compor o salário contratual, independe da categoria do funcionário;
Projeta Data de Demissão? Influenciará diretamente na apresentação das verbas de rescisão na manutenção arquivo.



IMPRESSÃO DA FICHA FINANCEIRA 8

A conferência dos dados gerados deve ser realizada através da ficha financeira (Relatórios/ Lançamentos/ Ficha Financeira), com as seguintes 
parametrizações:

Pergunta "Ano Base" Informe 2021;
Pergunta "Imp. Incidências?" Informe Sim;
Pergunta "Incidências a Impr:" Selecione apenas 5;
Pergunta "Ficha Financeira" Informe Competência;
Pergunta "Roteiro" Selecione 131, 132, FOL, FER, RES, PLR, ADI



CONFERÊNCIA MANUTENÇÃO DE ARQUIVO 9

Impressão da ficha financeira:

Manutenção Arquivo (Miscelânea/ RAIS/ Manutenção Arquivo) após geração dos dados:

Como realizar a conferência: MP - GPE - Como conferir os valores da manutenção da RAIS

https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360024990951-MP-GPE-Como-conferir-os-valores-da-manuten%C3%A7%C3%A3o-da-RAIS?source=search


GERAÇÃO ARQUIVO MAGNÉTICO 10

A geração do arquivo magnético é realizado através da rotina Miscelânea/ RAIS/ Arquivo Magnético:

Parâmetros importantes:

Filial Responsável? Este campo define qual filial será responsável pelas informações;      
Ano de Declaração? Informe o Ano Base que deseja efetuar a geração do Arquivo da RAIS. No caso 2021;
Path Arquivo Saída? Caminho onde o arquivo será gravado. Se não for informado o caminho correto ou se o usuário que está gerando o mesmo não tiver 
acesso a pasta informada é exibido o erro DOS: 430. Exemplo de preenchimento: C:\RAIS\RAIS.TXT
CNPJ centralizadora? Preencher este campo somente se houver o pagamento da contribuição sindical de forma centralizada
Considera Afastado s/Remun? Este campo define se funcionários sem remuneração no ano base serão gravados no arquivo
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CENÁRIOS COMUNS
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CENÁRIOS COMUNS 12

1. Afastamento
Como identificar a quantidade de dias de afastamento dentro do ano corrente?
https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360025325931

Data de início do afastamento quando maior que 15 dias:
https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360044468033

Funcionários afastados ano inteiro devem ir para RAIS?
https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360024746032

Afastamento maior que 365 dias:
https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360024745852

2. Data de demissão
Qual o comportamento do sistema quando preenchida a pergunta Projeta Data de Demissão na geração da RAIS?
https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360024690912

3. Transferência
Dados de transferência entre filial e empresa: 
https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360024994511

https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360025325931-MP-GPE-Como-identificar-a-data-inicial-e-final-dos-afastamento-ocorridos-no-ano-base-2018
https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360044468033-MP-GPE-Data-de-in%C3%ADcio-do-afastamento-quando-maior-que-15-dias-na-manuten%C3%A7%C3%A3o-RAIS
https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360024746032-MP-GPE-Funcion%C3%A1rios-afastados-o-ano-inteiro-devem-ir-para-RAIS
https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360024745852-MP-GPE-Erro-quantidade-de-dias-de-afastamento-maior-que-365-ou-negativo-no-cabe%C3%A7alho-da-RAIS
https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360024690912-MP-GPE-Pergunta-Projeta-Data-de-Demiss%C3%A3o-na-gera%C3%A7%C3%A3o-da-RAIS
https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360024994511-MP-GPE-Para-onde-v%C3%A3o-os-dados-em-caso-de-transfer%C3%AAncia-entre-filiais-e-empresas
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SAIBA MAIS 14

Página Centralizadora RAIS 2021
https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/4613021946007

Criamos artigos para responder dúvidas frequentes, para encontrá-las, acesse o link abaixo:
Saiba Mais: https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/sections/360000030327-RH-RAIS

https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/4613021946007
https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/sections/360000030327-RH-RAIS


CAROLINA 15

Importante!
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DÚVIDAS
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OBRIGADO

• Tecnologia + Conhecimento são nosso DNA.

• O sucesso do cliente é o nosso sucesso.

• Valorizamos gente boa que é boa gente.

#SOMOSTOTVERS

totvs.com

@totvs

/totvs company/totvs

totvs.store

@totvs

ROBERTA GRUTTER
Suporte RH Protheus


