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 Manual do eSocial  
 

Objetivo 

 

Apresentar as opções e campos que serão utilizados na geração do eSocial 

(Sistema de Escrituração Fiscal Digital das Obrigações Fiscais Previdenciárias e 

Trabalhistas). 

 

Apresentação 

 

O eSocial essa é a mais nova obrigação que vai ser entregue pelo setor da Folha 

de pagamento. 

Tem a finalidade de integrar as informações trabalhistas, previdenciárias e fiscais 

de forma padronizadas onde resultará, consequentemente, em uma redução 

considerável da inadimplência fiscal e tributárias praticadas no Brasil. 

A entrega do eSocial será por evento. E cada evento corresponde a um registro. 

Por tanto criamos esse manual de orientação aos clientes da Glan Data para 

auxiliar nos preenchimentos das informações no sistema BuddyWin Folha de 

Pagamento para o eSocial. 

 

Cronograma 

Confira abaixo o cronograma de implantação: 

Etapa 1 - Empresas com faturamento anual superior a R$ 78 milhões 

Fase 1: Janeiro/18 - Apenas informações relativas às empresas, ou seja, cadastros 

do empregador e tabelas 

Fase 2: Março/18: Nesta fase, empresas passam a ser obrigadas a enviar 

informações relativas aos trabalhadores e seus vínculos com as empresas (eventos 

não periódicos), como admissões, afastamentos e desligamentos 
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Fase 3: Maio/18: Torna-se obrigatório o envio das folhas de pagamento 

Fase 4: Julho/18: Substituição da GFIP (Guia de Informações à Previdência Social) 

e compensação cruzada 

Fase 5: Janeiro/19: Na última fase, deverão ser enviados os dados de segurança e 

saúde do trabalhador 

 Etapa 2 - Demais empresas privadas, incluindo Simples, MEIs e pessoas físicas 

(que possuam empregados) 

Fase 1: Julho/18 - Apenas informações relativas às empresas, ou seja, cadastros do 

empregador e tabelas 

Fase 2: Set/18: Nesta fase, empresas passam a ser obrigadas a enviar informações 

relativas aos trabalhadores e seus vínculos com as empresas (eventos não 

periódicos), como admissões, afastamentos e desligamentos 

Fase 3: Nov/18: Torna-se obrigatório o envio das folhas de pagamento 

Fase 4: Janeiro/19: Substituição da GFIP (Guia de informações à Previdência 

Social) e compensação cruzada 

Fase 5: Janeiro/19: Na última fase, deverão ser enviados os dados de segurança e 

saúde do trabalhador 

Etapa 3 - Entes Públicos 

Fase 1: Janeiro/19 - Apenas informações relativas aos órgãos, ou seja, cadastros 

dos empregadores e tabelas 

Fase 2: Março/19: Nesta fase, entes passam a ser obrigadas a enviar informações 

relativas aos servidores e seus vínculos com os órgãos (eventos não periódicos) Ex: 

admissões, afastamentos e desligamentos 

Fase 3: Maio/19: Torna-se obrigatório o envio das folhas de pagamento 

Fase 4: Julho/19: Substituição da GFIP (guia de informações à Previdência) e 

compensação cruzada 



Manual  Última Versão: 1.0.0.0.3 
eSocial Data da Versão: 20/06/2018 

 

 8 
 

Os Direitos de Propriedade sobre o presente trabalho são reservados, exclusivamente a Glan Data Sistemas, não sendo permitidas cópias, reproduções e/ou 
distribuição total e/ou parcial, por quaisquer meios e/ou mídias, por qualquer outra Pessoa Física e/ou Jurídica, sem prévia autorização formal. 

 

Fase 5: Julho/19: Na última fase, deverão ser enviados os dados de segurança e 

saúde do trabalhador 

 

Referência: PORTAL ESOCIAL <http://portal.esocial.gov.br/noticias/esocial-sera-implantado-

em-cinco-fases-a-partir-de-janeiro-de-2018>. Acesso em: 13/12/2017. 
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Eventos do eSocial 

 

Eventos Iniciais e de Tabelas 

 

Eventos Descrição 

S-1000 Informações do Empregador/Contribuinte/Órgão Público 

S-1005 Tabelas de Estabelecimentos, Obras ou Unidades de Órgãos 

Públicos 

S-1010 Tabela de Rubricas 

S-1020 Tabela de Lotações Tributárias 

S-1030 Tabela de Cargos/Empregos Públicos 

S-1050 Tabela de Horários/Turnos de Trabalho 

S-1070 Tabela de Processos Administrativos/Judiciais 
 

Eventos Não Periódicos 

 

Eventos Descrição 

S-2190 Admissão de Trabalhador - Registro Preliminar 

S-2200 Cadastramento Inicial do Vínculo e Admissão/Ingresso de 

Trabalhador 

S-2205 Alteração de Dados Cadastrais do Trabalhor 

S-2206 Alteração de Contrato de Trabalho 

S-2210 Comunicação de Acidente de Trabalho 

S-2220 Monitoramento da Saúde do Trabalhador 

S-2230 Afastamento Temporário 

S-2240 Condições Ambientais do Trabalho - Fatores de Risco 

S-2241 Insalubridade, Periculosidade e Aposentadoria Especial 

S-2250 Aviso Prévio 

S-2260 Convocação para Trabalho Intermitente 

S-2298 Reintegração 

S-2299 Desligamento 

S-2300 Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Início 

S-2306 Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Alteração 

Contratual 

S-2399 Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Término 

S-2400 Cadastro de Benefícios Previdenciários - RPPS 

S-3000 Exclusão de Eventos 

S-5001 Informações das Contribuições Sociais Consolidadas por 

Trabalhador 

S-5002 Imposto de Renda Retido na Fonte 

S-5011 Informações das Contribuições Sociais Consolidadas por 

Contribuinte 

S-5012 Informações do IRRF Consolidados por Contribuinte 
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Eventos Periódicos 

 

Eventos Descrição 

S-1200 Remuneração de trabalhador vinculado ao Regime Geral de 

Previdência Social  

S-1202 Remuneração de servidor vinculado a Regime Próprio de 

Previdência Social – RPPS  

S-1207 Benefícios Previdenciários - RPPS  

S-1210 Pagamentos de Rendimentos do Trabalho  

S-1250 Aquisição de Produção Rural  

S-1260 Comercialização da Produção Rural Pessoa Física  

S-1270 Contratação de Trabalhadores Avulsos Não Portuários  

S-1280 Informações Complementares aos Eventos Periódicos  

S-1295 Solicitação de Totalização para Pagamento em Contingência  

S-1298 Reabertura dos Eventos Periódicos  

S-1299 Fechamento dos Eventos Periódicos  

S-1300 Contribuição Sindical Patronal  
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  eSocial 
 

BuddyWin Folha De Pagamento  
 

Com o intuito de facilitar aos usuários do sistema Folha de Pagamento, todos os 

campos referentes ao eSocial estão em destaque na cor verde, porém o 

preenchimento dos campos vai depender de cada empresa. Por esse motivo, 

vamos explicar para que serve cada campo. O detalhamento dos campos será 

feito por menu. 

Importante: 

1. O módulo Folha de Pagamento da Glan Data não gerará para o eSocial 

Órgãos Públicos; 

2. Também não está adaptada para fazer folha de pagamento para "Trabalho 

Temporário", normalmente prestado por pessoa física contratada por uma 

empresa de trabalho temporário que a coloca à disposição de uma empresa 

tomadora de serviços. 

 

Mesmo que: A obrigatoriedade seja no início de 2018 para algumas 

empresas, é de extrema importância que todos os clientes da Glan Data 

revisem toda a parte cadastral do empregador e dos funcionários, que 

terão impacto no eSocial. 
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1. Menu: Cadastros - Empresas 

1.1 Empresas 

 

Acessar o sistema BuddyWin Folha de Pagamento nas opções: 

 Cadastros 

 Empresas 

 Incluir e/ou Consulta 

 

 

 Código da Empresa: Este campo serve para o preenchimento do código 

que se refere a um controle interno da empresa ou do escritório.  

Ficará na cor verde apenas na inclusão de um novo cadastro. 

Para os clientes que possuem o sistema Cadastro Geral, o código que foi 

inserido terá que ser o mesmo para o sistema da Folha e os demais módulos. 

Para os clientes que não possuem o sistema Cadastro Geral é obrigatória a 

inclusão do código como referência da empresa. 

 

 Tipo de Pessoa: Jurídica quando possui o CNPJ, Inscrição Estadual, Inscrição 

Municipal. Física quando possui CEI e/ou CPF, RG, Inscrição Municipal e 

CAEPF.  

 

 Id Empregador: Identificação da empresa/empregador como um todo, ou 

seja, é o CNPJ raiz, composto pelas oito posições iniciais, que tem a 

responsabilidade legal sobre todas as informações prestadas. Para 

empregadores pessoa física, o Id Empregador é composto pelo CPF 

completo. 

 

 CAEPF: Este campo deve ser preenchido somente para as empresas em que 

o "Tipo de Pessoa" esteja selecionado como "Física", que possui a Matricula  

do CEI, que passarão a usar o Cadastro de Atividades Econômicas da 

Pessoa Física - CAEPF, o qual compõe um número sequencial vinculado ao 

CPF. 
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1.2 Cadastros de Empresas - Página 2 

 

Acessar o sistema BuddyWin Folha de Pagamento nas opções: 

 Cadastros 

 Empresas 

 Incluir e/ou Consulta 

 Aba “Página 2” 

 

 

 

 Razão Social Completa: Este campo deverá estar preenchido com a Razão 

Social Completa, sem abreviações, exceto se a Razão Social for muito 

extensa.  

 

 Atividade Econômica: Este campo está relacionado ao ramo de atividade 

da empresa. 

 

 Natureza Jurídica: Têm por objetivo a identificação da constituição jurídico-

institucional das entidades públicas e privadas nos cadastros da 

administração pública do País.  
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 Situação da Empresa do eSocial/REINF 

As opções de preenchimento para empresas Pessoa Jurídica são: 

0 - Situação Normal;  

1 – Extinção (quando há o término da existência da sociedade ou empresa 

individual. É o ato pelo qual se tem como extinta ou terminada a existência 

legal da sociedade simples ou empresária); 

2 – Fusão (é a operação pela qual se unem duas ou mais sociedades, de 

tipos jurídicos iguais ou diferentes, constituindo nova sociedade que lhes 

sucederá em todos os direitos e obrigações, deliberada na forma prevista 

para a alteração dos respectivos estatutos ou contratos sociais); 

3 – Cisão (é o processo pelo qual a sociedade, por deliberação tomada na 

forma prevista para alteração do estatuto ou contrato social, transfere todo 

ou parcela do seu patrimônio para sociedades existentes ou constituídas 

para este fim, com a extinção da sociedade cindida, se a versão for total, 

ou redução do capital, se parcial); 

4 – Incorporação (é a operação onde uma ou mais sociedades, 

independente de seu tipo jurídico, são absorvidas por outra, assumido todos 

os direitos e obrigações). 

As opções de preenchimento para empresas Pessoa Física são: 

 0 - Situação Normal; 

 1 - Encerramento de espólio (é o conjunto de bens, direitos e obrigações 

da pessoa falecida. É contribuinte distinto do meeiro, herdeiros e legatários);  

e 

2 - Saída do país em caráter permanente (Inicialmente o sistema vai 

preencher este campo com 0 - Situação Normal para todas as empresas 

cadastradas. Porém, conforme as empresas forem tendo estas situações 

diferenciadas deverá atualizá-lo de acordo com a situação de cada 

empresa para uso no eSocial). 
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1.3 Cadastros Empresas - Botão Folha - Aba Folha de Pagamento - 

Geral - Página 1 

 

Acessar o sistema BuddyWin Folha de Pagamento nas opções: 

 Cadastros 

 Empresas 

 Incluir e/ou Consulta 

 Botão "Folha" 

 Aba Folha de Pagamento - Geral 

 Sub aba “Página 1” 

 

 

 Tipo de Sistema do Controle de Ponto: Esse campo foi adaptado para gerar 

a informação a partir da versão RAIS 2013 e RAIS Genérico, conforme 

Portaria Nº 2.072 de 31/12/2013 e agora passará ser obrigatório para o 

eSocial. 

 

 Registro Eletrônico de Funcionários: Esse campo deve ser assinalado se a 

empresa optar por registro eletrônico de funcionários, caso contrário deverá 

ficar desmarcado. 

Por exemplo, as empresas ao contratar empregado sendo por meio de 

sistema eletrônico, o campo terá que estar marcado, sendo por meio de 

registros em livros ou fichas terá que deixar o campo desmarcado. 

 

 Entidade educativa (art. 430, inciso II, CLT) ou de prática desportiva (art. 430, 

inciso III, CLT): Ele deve ser assinalado quando a empresa for uma entidade  
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educativa sem fins lucrativos que tenha por objetivo a assistência à criança 

e ao adolescente e à educação profissional.  

 

Além disso, também deve ser assinalado quando a empresa é uma 

entidade de prática desportiva filiada ao Sistema Nacional do Desporto ou 

a Sistema de Desporto do Estado, do Distrito Federal ou de Município 

(conforme artigo 430, inciso III, da CLT). 

 

Apenas empresas classificadas como Pessoa Jurídica e Tipo de Lucro Sem 

Fins Lucrativos podem ser indicados como Entidade Educativa sem fins 

lucrativos. 

 

1.4 Cadastros Empresas - Botão Folha - Aba Folha de Pagamento - 

Geral - Página 2 

 

Acessar o sistema BuddyWin Folha de Pagamento nas opções: 

 Cadastros 

 Empresas 

 Incluir e/ou Consulta 

 Botão "Folha" 

 Aba Folha de Pagamento - Geral 

 Sub aba “Página 2” 
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 Tipo de Contratação de Aprendiz: Este campo foi criado para as empresas 

que fazem Contratação de Aprendiz, sendo necessário indicar o tipo 

adotado pela empresa para a contratação de aprendiz.   

 

Os códigos disponíveis para preenchimento são: 

0 - Dispensado de acordo com a lei; 

1 – Dispensado, mesmo que parcialmente, em virtude de processo judicial;  

2 – Obrigado  

Ao selecionar o código "1" ou "2", os campos "Processo"  e "Contratação de 

aprendiz por intermédio de entidade educativa sem fins lucrativos (art. 430, 

inciso II, CLT) ou de prática desportiva (art. 430, inciso III, CLT)" serão 

habilitados. 

 

 Processo: Neste campo irá selecionar o número do processo cadastrado. 

Campo é obrigatório se o Indicativo do Aprendiz for igual a 1 - Dispensado, 

mesmo que parcialmente, em virtude de processo judicial; 

 

 Contratação de aprendiz por intermédio de entidade educativa sem fins 

lucrativos (art. 430, inciso II, CLT) ou de prática desportiva (art. 430, inciso III, 

CLT): Este campo será habilitado por indicar se a empresa faz a 

contratação de aprendiz por intermédio de uma entidade educativa sem 

fins lucrativos que tenha por objetivo a assistência ao adolescente e à 

educação profissional (art. 430, inciso II, CLT) ou por entidade de prática 

desportiva filiada ao Sistema Nacional do Desporto ou a Sistema de 

Desporto de Estado, do Distrito Federal ou de Município (art. 430, inciso III, 

CLT). 

Ao assinalar está opção o sistema irá habilitar o botão , sendo 

obrigatório o preenchido do  CNPJ e da Razão Social da entidade 

educativa contratada pela empresa. 
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 Indicativo de Contratação PCD: campo obrigatório para indicar se a 

empresa realiza a contratação de pessoas com deficiência. Os códigos 

disponíveis para preenchimento são: 

 

0 - Dispensado de acordo com a lei; 

1 - Dispensado, mesmo que parcialmente, em virtude de processo judicial; 

2- Com exigibilidade suspensa, mesmo que parcialmente em virtude de 

Termo  de Compromisso firmado com o Ministério do Trabalho; 

9 - Obrigado 

 Processo: Neste campo irá selecionar o número do processo cadastrado. 

Campo é obrigatório se o Indicativo do PCD for igual a 1 -  Dispensado, 

mesmo que parcialmente, em virtude de processo judicial; 

 

1.5 Cadastros Empresas - Botão Folha - Aba Folha de Pagamento - 

Competência - Sub aba Códigos Diversos 

 

Acessar o sistema BuddyWin Folha de Pagamento nas opções: 

 Cadastros 

 Empresas 

 Incluir e/ou Consulta 

 Botão "Folha" 

 Aba Folha de Pagamento - Competência 

 Sub aba “Códigos Diversos” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Grau de Risco: Este campo deve ser preenchido para todas as empresas. O  

Grau de risco está associado ao código do CNAE da empresa. 
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 FAP: Este campo também é de preenchimento obrigatório para todas as 

empresas. O Fator Acidentário de Prevenção (FAP) consiste em um 

multiplicador variável que será aplicado às alíquotas de contribuição para 

o RAT, podendo reduzir ou aumentar a contribuição previdenciária das 

empresas. 

 

 FPAS: Significa Fundo da Previdência e Assistência Social. Trata-se de um 

código que identifica a atividade econômica que a empresa ou o 

trabalhador individual exerce.  

 

 Código de Terceiros: De acordo com a atividade econômica identificada 

através do código FPAS definem-se quais empresas serão obrigadas a 

contribuir para: 

 

- Seguridade Social e outras entidades; 

- Fundo / terceiros (Salário-Educação, INCRA, SENAI, SESI, SENAC, SESC, 

SEBRAE, DPC, Fundo Aeroviário, SENAR, SEST, SENAT, SESCOOP). 

 

 Classificação Tributária: Preencher a classificação tributária de acordo com 

a tabela 08 do leiaute do eSocial, este campo é obrigatório para todos os 

tipos de lucros. 

 

 Acordo Internacional de Isenção de Multa: Ele foi mantido no sistema de 

acordo com o leiaute do eSocial, agora, o preenchimento deste campo 

estará condicionado à Natureza Jurídica, quando o primeiro dígito deste  

dado for = "5" (Organizações Internacionais e Outras Instituições 

Extraterritoriais). 

 

 Tipo de Processo - RAT: Corresponde ao tipo de processo RAT. Somente será 

possível preencher o campo com 1 - Administrativo e 2 - Judicial. 

 

 Processo - RAT: Corresponde ao número do processo RAT. Somente estará 

habilitado quando o campo Tipo de Processo - RAT estiver preenchido. 

Apenas será possível selecionar processos que sejam do tipo selecionado no 

campo Tipo de Processo - RAT e cujo indicativo da matéria do processo ou 

alvará judicial for 1 - Tributária. Quando o campo estiver habilitado, é 

obrigatório seu preenchimento. 

 

 Código Indicativo de Suspensão - RAT: Corresponde ao código da 

suspensão do processo RAT selecionado em Processo - RAT. Somente estará 
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habilitado quando Processo - RAT estiver preenchido. Quando habilitado, é 

obrigatório seu preenchimento. 

 

 Tipo de Processo - FAP: Corresponde ao tipo de processo FAP. Somente será 

possível preencher o campo com 1 - Administrativo e 2 - Judicial. 

 

 Processo - FAP: Corresponde ao número do processo FAP. Somente estará 

habilitado quando o campo Tipo de Processo - FAP estiver preenchido. 

Apenas será possível selecionar processos que sejam do tipo selecionado no 

campo Tipo de Processo - FAP e cujo indicativo da matéria do processo ou 

alvará judicial for 1 - Tributária. Quando o campo estiver habilitado, é 

obrigatório seu preenchimento. 

 

 Código Indicativo de Suspensão - FAP: Corresponde ao código da 

suspensão do processo FAP selecionado em Processo - FAP. Somente estará 

habilitado quando Processo - FAP estiver preenchido. Quando habilitado, é 

obrigatório seu preenchimento. 

 

 Empresa enquadrada na Lei 12.546/2011: Este campo só deve ser assinalado 

para as empresas enquadradas na Desoneração da Folha de Pagamento. 

 

1.6 Cadastros Empresas - Botão Folha - Aba Folha de Pagamento - 

Competência - Sub aba Cálculos 

 

Acessar o sistema BuddyWin Folha de Pagamento nas opções: 

 Cadastros 

 Empresas 

 Incluir e/ou Consulta 

 Botão "Folha" 

 Aba Folha de Pagamento - Competência 

 Sub aba Cálculo 
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 Construtora: Deve assinalar este campo quando a empresa for uma 

construtora. 

 Liminar Contribuição Social FGTS Banco – 10%: Informar o número do 

processo de contribuição social rescisória. Somente poderão ser 

selecionados processos cujo tipo de processo seja judicial e cujo indicativo 

da matéria do processo seja 7 – FGTS. 

 

1.7 Cadastros Empresas - Botão Folha - Botão Isentas 

 

Acessar o sistema BuddyWin Folha de Pagamento nas opções: 

 Cadastros 

 Empresas 

 Incluir e/ou Consulta 

 Botão "Folha" 

 Botão “Isentas”    

 

 

 

 

Esse botão só será habilitado para as empresas que no campo "Classificação 

Tributária" esteja preenchida com 80 - Entidade Beneficente de Assistência Social 

isenta de contribuições sociais. 
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 Certificado Concedido: Deve preencher a sigla mais a descrição deste 

órgão. 

 

 Número do certificado: Refere-se ao número do Certificado de Entidade 

Beneficente de Assistência Social, número da portaria de concessão do 

Certificado, ou no caso de concessão através de Lei específica, o número 

da Lei. 

 

 Data de Emissão: Refere-se à data de emissão do certificado publicado em 

Lei. 

 

 Data Vencimento: Refere-se à Data do vencimento. 

 

 Número do Protocolo: Refere-se ao Protocolo pedido renovação. 

 

 Data do Protocolo Renovação: Refere-se à Data de renovação do 

protocolo. 

 

 Publicação no Diário Oficial da União: Preencher com a data de 

publicação no Diário Oficial da União e o número da página no D.O.U 

referente à publicação do documento de concessão do certificado. 
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1.8 Cadastros Empresas - Botão Folha - Botão Contato 

 

Acessar o sistema BuddyWin Folha de Pagamento nas opções: 

 Cadastros 

 Empresas 

 Incluir e/ou Consulta 

 Botão "Folha" 

 Botão “Contato” 

 

 

 

 Utilizar os Dados do Contato definido nos Parâmetros da Folha: Caso este 

campo esteja assinalado, as empresas poderão estar apontadas para um 

contato compartilhado (definido nos Parâmetros da Folha de Pagamento - 

Item 5.1), estando desmarcado poderão ter seus dados de contatos 

próprios, individualizados. 

 

1.9 Cadastros Empresas - Botão Folha - Botão P. Terc. 

Acessar o sistema BuddyWin Folha de Pagamento nas opções: 

 Cadastros 

 Empresas 

 Incluir e/ou Consulta 

 Botão "Folha" 

 

 Botão “P. Terc.” 
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Esse botão será utilizado para cadastrar processos de terceiros. Serão aceitos 

apenas 99 processos de terceiros. 

 

 

 Terceiro: Corresponde ao código de terceiro que será recolhido, ou seja, o 

código de terceiro já deve estar abatendo tanto os códigos de terceiros 

correspondentes aos convênios para recolhimento direto quanto aos 

códigos de terceiros referentes aos processos judiciais com 

sentença/decisão favorável ao contribuinte. 

 

 Processo Judicial: Corresponde ao número do processo judicial. Nesse 

campo apenas serão apresentados processos que são do tipo de processo 

judicial e cujo indicativo da matéria do processo ou ação judicial seja 1 - 

tributária. 

 

 Código do Indicativo de Suspensão: Corresponde ao código de suspensão 

do processo selecionado no campo Processo Judicial. 

 

Todos os campos dessa tela são obrigatórios. 

 

1.10 Cadastros Empresas - Botão Cont Sind 

Acessar o sistema BuddyWin Folha de Pagamento nas opções: 

 Cadastros 

 Empresas 

 Incluir e/ou Consulta 

 Botão "Cont Sind" 
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 Sindicato Patronal: Corresponde ao sindicato que representa o 

empregador, de acordo com o tipo de atividade econômica. 

 

 Tipo de Contribuição: Este campo disponibilizará um novo tipo de 

contribuição: CS – Contribuição Sindical Compulsória. Esta contribuição 

ficará disponível apenas a partir de 2018, para os exercícios anteriores ela 

não será disponibilizada. 

 

 Mês Contribuição: Corresponde ao mês que será efetuada a contribuição. 

 

 Ind. Apuração: Este campo foi criado com o intuito de indicar o período de 

apuração da contribuição sindical patronal. Serão disponibilizados os 

seguintes códigos:  

1 - Mensal 

2 - Anual 
 

Se o usuário tentar incluir uma contribuição, sem informar o campo Ind. 

Apuração e o exercício selecionado for superior a 2017, o sistema foi 

tratado para apresentar a seguinte mensagem: “Indicativo de Período de 

Apuração deve ser informado.” 

 

Além disso, quando o Tipo de Contribuição for preenchido com o novo tipo 

de contribuição CS – Contribuição Sindical Compulsória, o sistema irá 

desabilitar e sugerir o preenchimento deste campo como 2 - Anual. 

 

 Valor Contribuição: Corresponde ao valor que será contribuído ao sindicato 

patronal. 
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1.11 Cadastros Empresas - Botão P.eSocial 

 

Acessar o sistema BuddyWin Folha de Pagamento nas opções: 

 Cadastros 

 Empresas 

 Incluir e/ou Consulta 

 Botão "P.eSocial" 

 Botão Incluir 

 

 

 

 

 

O botão ficará visível na tela de alteração do cadastro da empresa. 

 

 

 Tipo de processo: Este campo poderá ser preenchido com 1 - 

Administrativo, 2 - Judicial ou 3 - Número Benefício INSS. 

 

Quando selecionada a opção 2 - Judicial, os campos Indicativo da autoria 

da ação judicial, Id. vara e Município da vara serão habilitados.  

 

 



Manual  Última Versão: 1.0.0.0.3 
eSocial Data da Versão: 20/06/2018 

 

 27 
 

Os Direitos de Propriedade sobre o presente trabalho são reservados, exclusivamente a Glan Data Sistemas, não sendo permitidas cópias, reproduções e/ou 
distribuição total e/ou parcial, por quaisquer meios e/ou mídias, por qualquer outra Pessoa Física e/ou Jurídica, sem prévia autorização formal. 

 

 

Quando a opção 3 - Número Benefício INSS estiver selecionada, o sistema 

irá preencher o campo Indicativo da matéria do processo ou alvará judicial 

com 6 - Conversão de Licença Saúde em Acidente de Trabalho e 

desabilitá-lo. 

 

 Número do processo: Este campo irá armazenar o número do processo. O 

campo aceita até 20 caracteres. 

 

 Data do processo: Este campo se refere à data inicial do processo. 

 

 Indicativo da matéria do processo ou alvará judicial: Este campo se refere 

ao indicativo de matéria do processo ou do alvará judicial. O campo é 

obrigatório e apenas poderá ser preenchido com as seguintes opções: 

 

Código Descrição 

1 Tributária 

2 Autorização de trabalho de menor 

3 Dispensa, ainda que parcial, de contratação de pessoa com 

deficiência (PCD) 

4 Dispensa, ainda que parcial, de contratação de aprendiz 

5 Segurança e Saúde do Trabalho 

6 Conversão de Licença Saúde em Acidente de Trabalho 

7 FGTS 

8 Contribuição sindical 

99 Outros assuntos 

 

 Indicativo da auditoria da ação judicial: Este campo irá armazenar o 

indicativo da autoria da ação judicial. Apenas poderá ser preenchido 

quando o tipo de processo for judicial. Poderá ser preenchido com as 

seguintes opções: 

 

Código Descrição 

1 Próprio contribuinte 

2 Outra entidade, empresa ou empregado 

 

 Id. vara: Este campo armazenará o código de identificação da vara. Aceita 

no máximo 4 dígitos, sendo todos números. Apenas será habilitado quando 

o tipo de processo for judicial. 

 

 Município da vara: Este campo armazenará o código da cidade da vara. 

Apenas será habilitado quando o tipo de processo for judicial. 
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1.12 Cadastros Empresas - Botão P.eSocial - Quadro Informações de 

Suspensão de Tributos 

 

Acessar o sistema BuddyWin Folha de Pagamento nas opções: 

 Cadastros 

 Empresas 

 Incluir e/ou Consulta 

 Botão "P.eSocial" 

 Botão Incluir 

 Quadro Informações de suspensão de exigibilidade de tributos e FGTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As informações de suspensão de exigibilidade de tributos e FGTS apenas 

poderão ser inseridas quando o campo Indicativo da matéria do processo 

ou alvará judicial estiver preenchido com 1 - Tributária ou 7 - FGTS ou 8 - 

Contribuição sindical. Durante a inclusão ou alteração de um item de 

suspensão, os campos Indicativo da matéria do processo ou alvará judicial 

e Indicativo da autoria da ação judicial ficarão desabilitados. 

 

 Código: Este campo será um campo seqüencial que estará sempre 

desabilitado. 
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 Indicativo de suspensão de exigibilidade: Este campo irá armazenar o 

indicativo de suspensão de exigibilidade. Seu preenchimento depende da 

opção marcada no campo Tipo de Processo. Se for tipo de processo 

administrativo, apenas poderá ser preenchido com as seguintes opções: 

 

Código Descrição 

03 Depósito Administrativo do Montante Integral 

14 Contestação Administrativa FAP 

90 Decisão Definitiva a favor do contribuinte 

92 Sem suspensão da exigibilidade 

 

 

Se o Tipo de Processo for judicial, poderá ser preenchido com as seguintes 

opções: 

 

Código Descrição 

01 Liminar em Mandado de Segurança 

02 Depósito Judicial do Montante Integral 

03 Depósito Administrativo do Montante Integral 

05 Liminar em Medida Cautelar 

08 Sentença em Mandado de Segurança 

Favorável ao Contribuinte 

09 Sentença em Ação Ordinária Favorável ao 

Contribuinte e Confirmada pelo TRF 

10 Acórdão do TRF Favorável ao Contribuinte 

11 Acórdão do STJ em Recurso Especial Favorável 

ao Contribuinte 

12 Acórdão do STF em Recurso Extraordinário 

Favorável ao Contribuinte 

13 Sentença 1ª instância não transitada em 

julgado com efeito suspensivo 

90 Decisão Definitiva a favor do contribuinte 

92 Sem suspensão da exigibilidade 

 

 Data da decisão: Corresponde a data da decisão da suspensão. 

 

 Data do efeito: Corresponde a data do efeito da suspensão. 

 

 Depósito do montante integral: Este campo indica se tem ou não depósito 

do montante integral. 
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O campo apenas estará habilitado se o campo Indicativo de autoria da 

ação judicial estiver preenchido com 1 - Próprio contribuinte.  

Se o campo Indicativo de suspensão de exigibilidade for igual a 90 - Decisão 

Definitiva a favor do contribuinte, o campo Depósito do montante integral será 

desabilitado e desmarcado. Se o campo Indicativo de suspensão de 

exigibilidade for igual a 02 - Depósito Judicial do Montante Integral ou 03 - 

Depósito Administrativo do Montante Integral, o campo será desabilitado e 

marcado. 

 

1.13 Processo 

 
 

Acessar o sistema BuddyWin Folha de Pagamento nas opções: 

 Cadastros 

 Empresas 

 Incluir e/ou Consulta 

 Botão "Folha" 

 Botão “Processo” 

 

                          
 

 

Através deste botão teremos acesso a uma nova tela para manutenção dos 

processos de folha desta empresa, isto é, os processos cadastrados aqui valem 

para todos os funcionários ativos da empresa. 

 
 

 
 
 

Para incluir um novo processo o usuário deverá preencher: 
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 Tipo de Tributo: Opções de IRRF, Contribuições sociais do trabalhador, FGTS, 

Contribuição Sindical. 

 
 Processo Judicial: O usuário terá que selecionar um processo pré-

cadastrado no botão P. eSocial do Cadastro da Empresa. 

 

 

 

 Comp. Inicial:  Competência inicial em que este processo está afetando a 

folha de pagamento 

 
 Comp. Final: Competência final em que este processo está afetando a 

folha de pagamento, sendo este campo de preenchimento opcional. 

 

 Código do indicativo de suspensão: Código indicativo do processo. Dado 

este também pré-cadastrado no processo em P. eSocial. 
 
Preenchidos os campos o usuário consegue gravar a inclusão do processo, 

podendo, se necessário incluir “n” processos para a mesma empresa. 
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2 Menu: Cadastros – Funcionários  

2.1 Admissão Preliminar  

 

Acessar o sistema BuddyWin Folha de Pagamento nas opções: 

 Cadastros 

 Funcionários 

 Admissão Preliminar 

 Incluir e/ou Consulta 

 

 

 CPF: CPF do funcionário que será pré-admitido. 

 
 Dt. Nascimento: Data de nascimento do funcionário que será pré-

admitido. 

 Dt. Admissão: Data de admissão do funcionário que será pré-admitido. A 

data de admissão deve ser maior que a data de nascimento e que o 

primeiro dia da competência de obrigatoriedade do eSocial. 

A competência obrigatoriedade do eSocial será definida a partir da 

competência de envio da empresa para o eSocial. Se a empresa foi 

enviada nas competências 01/2018 ou 02/2018, então o início da 

obrigatoriedade é 01/03/2018. Se a empresa foi enviada nas competências 

07/2018 ou 08/2018, então o início da obrigatoriedade é 01/09/2018.  Se a 

empresa foi enviada após a competência 08/2018, então o início da 

obrigatoriedade será o primeiro dia da competência de envio. 
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Informações Importantes: 

Um novo cadastro foi adicionado. Deve ser utilizado apenas quando não 

for possível realizar o cadastro completo do funcionário até o final do dia 

anterior ao do início da respectiva prestação de serviço.  

Não podem ser cadastrados trabalhadores sem vínculo de emprego 

contratados com natureza permanente cuja informação inicial deve ser 

enviada para o eSocial através do evento S-2300 - Trabalhador Sem Vínculo 

Emprego/Estatutário - Início. Também não deve ser utilizado por órgãos 

públicos em relação aos trabalhadores estatutários. 

Não será permitida a alteração de admissões preliminares. Havendo 

necessidade, a admissão preliminar deve ser excluída. 

Quando a admissão preliminar não se concretizar, o cadastro deve ser 

excluído. 

Apenas será possível realizar a exclusão de uma admissão preliminar 

quando a mesma não estiver cadastrada para um funcionário. Havendo 

necessidade, deve-se primeiro excluir o funcionário e depois excluir a 

admissão preliminar. 

O contrato de trabalho do empregado tem validade desde a data da 

admissão informada neste cadastro. 

Este cadastro deve ser utilizado para um único contrato de trabalho entre o 

empregador e o empregado. No caso de mais de um contrato de trabalho, 

deve-se cadastrar o funcionário diretamente do cadastro de funcionários. 

O cadastro de admissão preliminar somente se aplica a 

empregados/servidores contratados sob regime de trabalho da CLT. 
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3 Menu: Cadastros - Funcionários 

3.1 Cadastros Funcionários – Página 1 

 

 
Acessar o sistema BuddyWin Folha de Pagamento nas opções: 

 Cadastros 

 Funcionários 

 Incluir e/ou Consulta 

 Aba “Página 1” 

 

 
 
 

 Nome Completo do Funcionário (uso Exclusivo para documentos da Caixa 

Econômica Federal e eSocial): Preencher o nome do funcionário 

completo. O preenchimento desse campo é obrigatório. 

 Sexo: Preencher o sexo do funcionário. O preenchimento desse campo é 

obrigatório. 
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 Nome Social (Travesti/Transexual): Preencher o nome social do funcionário 

se houver. O preenchimento deste campo não é obrigatório. 

 Data Nascimento: Preencher a data de nascimento. O preenchimento 

desse campo é obrigatório. 

 País Nascimento: Preencher o país. O preenchimento desse campo é 

obrigatório. 

 Estado Civil: Preencher o estado civil conforme tabela. O preenchimento 

desse campo é obrigatório. 

 Raça Cor: Preencher a raça conforme tabela. O preenchimento desse 

campo é obrigatório. 

 Naturalidade: Preencher o município de naturalidade. O preenchimento 

desse campo é obrigatório. 

 Nome da Mãe: Preencher o nome da mão do funcionário. O 

preenchimento deste campo não é obrigatório. 

 Nome do Pai: Preencher o nome do Pai do Funcionário. O preenchimento 

deste campo não é obrigatório. 

 Função: Preencher a função vinculada ao funcionário.   

 

3.2 Cadastros Funcionários – Página 2 

 

Acessar o sistema BuddyWin Folha de Pagamento nas opções: 

 Cadastros 

 Funcionários 

 Incluir e/ou Consulta 

 Aba “Página 2” 
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 Dt Admissão: Preencher a data de admissão do funcionário que será pré-

admitido. A data de admissão deve ser maior que a data de nascimento e 

que o primeiro dia da competência de obrigatoriedade do eSocial. O 

preenchimento desse campo é obrigatório. 

 Categoria eSocial: Preencher a categoria eSocial do funcionário que será 

pré-admitido. Somente será permitido selecionar os códigos pré-definidos. 

O preenchimento desse campo é obrigatório. 

 Tipo Admissão eSocial: Preencher o tipo de admissão do Funcionário. O 

preenchimento deste campo é obrigatório. 

Apenas será possível selecionar a opção 5 – Transferência do empregado 

doméstico para outro representante da mesma unidade familiar se 

a Categoria eSocial for igual a 104 – Empregado Doméstico. 

Apenas será possível selecionar as opções 2 – Transferência de empresa do 

mesmo grupo econômico, 3 – Transferência de empresa consorciada ou 

de consórcio e 4 – Transferência por motivo de sucessão, incorporação, 

cisão ou fusão e a Categoria eSocial for diferente de 104 – Empregado 

Doméstico. 
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Quando o campo for diferente de 1 – Admissão, a Dt. Transferência deve 

estar preenchida. 

 Indicativo Admissão: Preencher o indicativo de admissão do funcionário. O 

preenchimento deste campo é obrigatório. 

Na inclusão do funcionário o sistema irá preencher o campo com 1 – 

Normal. 

Para todos os funcionários já adicionados anteriormente, o sistema irá 

preencher o campo Indicativo Admissão com 1 – Normal.  

Será preciso ajustar manualmente os cadastros dos funcionários para 

situações em que o campo deve ser preenchido com: 

2 – Decorrente de Ação Fiscal ou; 

3 – Decorrente de Decisão Judicial. 

 Matricula eSocial: O campo Informar Matrícula eSocial indica se poderá 

informar a matrícula do funcionário. Será habilitado somente se: 

Se o campo Categoria eSocial estiver preenchido algum dos seguintes 

códigos: 

 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da 

administração direta ou indireta contratado pela CLT; 

 102 - Empregado - Trabalhador Rural por Pequeno Prazo da Lei 

11.718/2008; 

 103 - Empregado - Aprendiz; 

 104 - Empregado - Doméstico; 

 105 - Empregado - contrato a termo firmado nos termos da Lei 

9601/98; 

 106 - Trabalhador Temporário - contrato por prazo 

determinado nos termos da Lei 6019/74; 

 301 - Servidor Público Titular de Cargo Efetivo, Magistrado, 

Ministro de Tribunal de Contas, Conselheiro de Tribunal de 

Contas e Membro do Ministério Público; 
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 302 - Servidor Público Ocupante de Cargo exclusivo em 

comissão; 

 303 - Agente Político; 

 306 - Servidor Público Temporário, sujeito a regime 

administrativo especial definido em lei própria; 

 307 - Militar efetivo; 

 309 - Agente Público - Outros. 

E se a empresa estiver marcada que incluída no eSocial por outra base. 

Ou 

Se o campo Data da Transferência estiver preenchido e for maior que o 

primeiro dia do mês da obrigatoriedade oficial do eSocial e se o campo 

Empresa Origem não estiver preenchido, o campo  Informar Matrícula 

eSocial deverá ser marcado e habilitado. 

Durante a alteração, o campo Informar Matrícula eSocial não será 

habilitado se o evento S-2200 do funcionário já foi enviado. 

O campo Matrícula eSocial armazena a matrícula do funcionário. Apenas 

estará habilitado quando o campo Informar Matrícula eSocial estiver 

marcado. Durante a alteração o campo não será habilitado também se o 

evento S-2200 do funcionário já foi enviado.  

Exemplo: 

CPF do Funcionário: 495.646.584-64 

CNPJ: 57.520.520/0001-42 

Sequencial: 01 

Matrícula: 495.646.584-64/0001-01 

 

 CNPJ Anterior: Esse campo será apresentado desabilitado e somente será 

habilitado se o campo Dt. Transferência estiver preenchida, o 

campo Empresa Origem estiver sem preenchimento e o campo Tipo de 

Admissão eSocial for: 

2 – Transferência de empresa do mesmo grupo econômico; 

3 – Transferência de empresa consorciada ou de consórcio; 

4– Transferência por motivo de sucessão, incorporação, cisão ou fusão; 
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5– Transferência do empregado doméstico para outro representante da 

mesma unidade familiar. 

Quando habilitado, o CNPJ Anterior é obrigatório e deve ser válido. 

 Matricula eSocial Anterior: Nesse campo deve ser informado a matrícula 

eSocial anterior do funcionário que veio de transferência. 

O campo será apresentado desabilitado e somente será habilitado se o 

campo Dt. Transferência estiver preenchido, o campo Funcionário 

Origem estiver sem preenchimento e o campo Tipo de Admissão 

eSocial for: 

2 – Transferência de empresa do mesmo grupo econômico; 

3 – Transferência de empresa consorciada ou de consórcio; 

4 – Transferência por motivo de sucessão, incorporação, cisão ou fusão; 

5 – Transferência do empregado doméstico para outro representante da 

mesma unidade familiar. 

Porém se o campo Dt. Transferência estiver preenchido, o 

campo Funcionário Origem estiver preenchido e o campo Tipo de 

Admissão eSocial for: 

2 – Transferência de empresa do mesmo grupo econômico; 

3 – Transferência de empresa consorciada ou de consórcio; 

4 – Transferência por motivo de sucessão, incorporação, cisão ou fusão; 

5 – Transferência do empregado doméstico para outro representante da 

mesma unidade familiar. 

Então o sistema irá preencher o campo Matrícula eSocial Anterior com a 

matrícula eSocial do cadastro do funcionário preenchido em Funcionário 

Origem. 

 Observação (Transferência): Nesse campo será informado as observações 

referente à transferência do funcionário. 

O campo será apresentado desabilitado e somente será habilitado se o 

campo Dt. Transferência estiver preenchido e o campo Tipo de Admissão 

eSocial for: 

2 – Transferência de empresa do mesmo grupo econômico; 
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3 – Transferência de empresa consorciada ou de consórcio; 

4 – Transferência por motivo de sucessão, incorporação, cisão ou fusão;  

5 – Transferência do empregado doméstico para outro representante da 

mesma unidade familiar. 

 Empregado é filiado a Sindicato: Ao assinalar essa opção será considerado 

que o funcionário está filiado ao sindicato informado no campo Sindicato. 

 

 Data da Opção: A inclusão se dará por opção do empregador, que se 

efetivará com o recolhimento do primeiro depósito em conta vinculada, 

aberta para este fim específico em nome do trabalhador. 

 

O campo não pode estar preenchido com data menor que a data 

preenchida no campo Dt. Admissão. 

 

Quando: 

  

A opção Estatutário estiver desmarcada e: 

 Se Categoria eSocial for 104 – Empregado – Doméstico e Dt. 

Admissão for maior ou igual a 01/03/2000 e Tipo de Salário for 12 – 

Empregada Doméstica com FGTS ou; 

 Se Categoria eSocial for 721 – Contribuinte individual - Diretor não 

empregado, com FGTS e Dt. Admissão for maior ou igual a 

02/06/1981 ou; 

 Se Categoria eSocial for 101 - Empregado - Geral, inclusive o 

empregado público da administração direta ou indireta 

contratado pela CLT, 102 – Empregado - Trabalhador Rural por 

Pequeno Prazo da Lei 11.718/2008, 103 – Empregado - Aprendiz, 

105 – Empregado - contrato a termo firmado nos termos da Lei 

9601/98, 106 – Trabalhador Temporário - contrato por prazo 

determinado nos termos da Lei 6019/74 ou 111 – Empregado - 

contrato de trabalho intermitente e Dt. Admissão for maior ou 

igual a 04/10/1988. 

O sistema irá sugerir o preenchimento do campo Data da Opção com o 

conteúdo do campo Dt. Admissão. 

O campo é obrigatório: 

 Se Categoria eSocial for 104 – Empregado – Doméstico e Tipo de 

Salário for 12 – Empregada Doméstica com FGTS ou; 
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 Se Categoria eSocial for 101 - Empregado - Geral, inclusive o 

empregado público da administração direta ou indireta 

contratado pela CLT, 102 – Empregado - Trabalhador Rural por 

Pequeno Prazo da Lei 11.718/2008, 103 – Empregado - Aprendiz, 

105 – Empregado - contrato a termo firmado nos termos da Lei 

9601/98, 106 - Trabalhador Temporário – contrato nos termos da 

Lei 6.019/74, 111 – Empregado - contrato de trabalho 

intermitente ou 721 – Contribuinte individual - Diretor não 

empregado, com FGTS. 

 

3.3 Cadastros Funcionários – Página 3 

 

Acessar o sistema BuddyWin Folha de Pagamento nas opções: 

 Cadastros 

 Eventos 

 Incluir e/ou Consulta 

 Aba “Página 3” 
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 Escolaridade: Avaliar o nível de formação base exigido pelo cargo.  

 

 Primeiro Emprego: O campo Primeiro Emprego foi adicionado e indica se é 

o primeiro emprego do funcionário. Durante a inclusão, será marcado 

automaticamente se o campo Tipo Movimento for 10 – Primeiro Emprego. 

 
Observação: Para funcionários já adicionados anteriormente, o sistema irá 

marcar o campo Primeiro Emprego se o campo Tipo Movimento for 10 – 

Primeiro Emprego. 

 

 Tipo de Contrato: Este campo possui as seguintes opções de Contrato: 

 

1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado; 

 

2 - Contrato de trabalho por prazo determinado com cláusula assecuratória de 

direito recíproco de rescisão antecipada; 

 

3 - Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de 

direito recíproco de rescisão antecipada. 

 
Notas: 

- O preenchimento deste campo será obrigatório. 

- O campo Tipo de Contrato dos funcionários já cadastrados serão 

preenchidos, conforme especificado abaixo: 

 

- Será preenchido com 3 - Contrato de trabalho por prazo determinado sem 

cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada em todos 

os funcionários em que o campo Tipo Movimento for igual a 25 - Contrato por 

Prazo Determinado. Caso haja algum contrato que tenha cláusula 

assecuratória de direito recíproco, o usuário terá que fazer a alteração deste 

campo. 

- Será preenchido com 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado em 

todos os funcionários em que o campo Tipo Movimento for diferente de 25 - 

Contrato por Prazo Determinado. 

 Tipo de Contrato Tempo Parcial: Para o funcionário que estiver com o 

Cadastro do Funcionário na aba Rais/Caged/Rateio com o campo Tipo de 

Contrato Tempo Parcial preenchido com 0 - Não é contrato em tempo 

parcial ou sem preencher (nulo), no REGISTRO TIPO C na posição 211 será 

preenchido com 2 (Não), caso contrário, será preenchido com 1 (Sim). 

Os tipos de Contrato são: 

0 - Não é contrato em tempo parcial; 
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1 - Limitado a 25 horas semanais; 

2 - Limitado a 30 horas semanais; 

3 - Limitado a 26 horas semanais 

 Tipo de Trabalhador: Deverá estar preenchido com 2 – Rural quando o 

campo Categoria eSocial for 102 – Empregado - Trabalhador Rural por 

Pequeno Prazo da Lei 11.718/2008. 

O campo Tipo de Trabalhador deverá estar preenchido com 1 – Urbano 

quando o campo Categoria eSocial for 104 – Empregado – Doméstico. 

Para funcionários adicionados anteriormente, o campo Tipo de Trabalhador 

será preenchido com 1 – Urbano se o campo Categoria eSocial estiver 

preenchido com  104 – Empregado – Doméstico. 

 Empréstimo consignado com garantia de FGTS: Incluído campo para 

informar se o funcionário possui empréstimo consignado com garantia de 

FGTS. Na inclusão e para todos os funcionários adicionados anteriormente 

no sistema o campo estará desmarcado e habilitado. Quando o 

campo Empréstimos Consignado com garantia de FGTS estiver marcado, o 

sistema habilitará para preenchimento o botão Empréstimos Consignado 

com garantia de FGTS. 

  

 

 Matrícula: Incluído campo para informar a matrícula da instituição 

consignatária referente ao empréstimo consignado com garantia de FGTS. 

Está limitado a 5 caracteres. Somente será habilitado quando o campo  

 Número do Contrato: Incluído campo para informar o número do contrato 

de empréstimo consignado existente na Instituição Consignatária.  
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3.4 Cadastros Funcionários – Botão Folha 

 

Acessar o sistema BuddyWin Folha de Pagamento nas opções: 

 Cadastros 

 Funcionários 

 Incluir e/ou Consulta 

 Botão “Folha” 

 

 

 

 Estatutário: Inserido novo campo no botão 

Folha denominado Estatutário que quando selecionado caracteriza que o 

funcionário é um estatutário. 

Os funcionários classificados como estatutários terão os seguintes 

diferenciais: 

- os campos relacionados às informações do FGTS do Cadastro de 

Funcionários ficarão bloqueados; 

- não poderão ser classificados como Estagiário; 

 



Manual  Última Versão: 1.0.0.0.3 
eSocial Data da Versão: 20/06/2018 

 

 45 
 

Os Direitos de Propriedade sobre o presente trabalho são reservados, exclusivamente a Glan Data Sistemas, não sendo permitidas cópias, reproduções e/ou 
distribuição total e/ou parcial, por quaisquer meios e/ou mídias, por qualquer outra Pessoa Física e/ou Jurídica, sem prévia autorização formal. 

 

 

- não poderão ser classificados como Professor; 

- não poderão ser classificados como Funcionário que presta serviço em 

mais de um Tomador/Obra durante o mês; 

 

- o botão Afastado ficará bloqueado, pois os estatutários não possuem 

vínculo com a Previdência Social. 

 Botão Processo: Através deste botão teremos acesso para manutenção dos 

processos de folha do funcionário, isto é, os processos cadastrados aqui 

valem para somente este funcionários ativo da empresa. 

 

 

Para incluir um novo processo o usuário deverá preencher:  

 
 Tipo de Tributo: Opções de IRRF, Contribuições sociais do trabalhador, FGTS, 

Contribuição Sindical. 

 
 Processo Judicial: O usuário terá que selecionar um processo pré-

cadastrado no botão P. eSocial do Cadastro da Empresa. 

 

 Comp. Inicial:  Competência inicial em que este processo está afetando a 

folha de pagamento 

 
 Comp. Final: Competência final em que este processo está afetando a 

folha de pagamento, sendo este campo de preenchimento opcional. 

 

 Código do indicativo de suspensão: Código indicativo do processo. Dado 

este também pré-cadastrado no processo em P. eSocial. 
 
Preenchidos os campos o usuário consegue gravar a inclusão do processo, 

podendo, se necessário incluir “n” processos para a mesma empresa. 
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3.5 Cadastros Funcionários – Botão Salário 

 

Acessar o sistema BuddyWin Folha de Pagamento nas opções: 

 Cadastros 

 Funcionários 

 Incluir e/ou Consulta 

 Botão “Salários” 

 

 

 Tipo de Salário: Campo onde define o tipo de salário contratual do 

empregado. Classifica se o empregado é Mensalista, Horista, Diarista e 

assim por diante. 

 Valor do Salário: Preenchimento para definir o valor do salário contratual. 

 Regime de Jornada de Trabalho: Armazena o código do regime de jornada 

de trabalho. Para todos os funcionários que tenham o campo Jornada 

preenchido, o campo Regime de Jornada de Trabalho será preenchido 

com 1 - Submetidos a Horário de Trabalho (Cap. II da CLT). Para as situações  

cujo campo Jornada estiver sem preenchimento, o sistema não preenche o 

campo. Será preciso ajustar manualmente cada um dos cadastros onde o 

campo Regime de Jornada de Trabalho não foi preenchido. 
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 Jornada: Deverá ser preenchido com o código da jornada. Nesse campo 

apenas serão apresentadas as jornadas de acordo com o id. empregador 

da empresa do funcionário.  

O campo Horários foi removido e acrescentado o campo Jornada em seu 

lugar. 

 Hr Relógio/Decimal: Campo obrigatório para classificar a hora semanal 

contratual exercida pelo empregado. 

 Descrição Salário Variável: Este campo armazena a descrição do salário 

variável. Somente será habilitado se o campo Tipo de Salário for 06 – 

Tarefeiro, 07 – Comissionado ou 13 – Plantonista. Quando habilitado seu 

preenchimento é obrigatório. 

 

3.6 Cadastros Funcionários – Botão Afastado 

 

Acessar o sistema BuddyWin Folha de Pagamento nas opções: 

 Cadastros 

 Funcionários 

 Incluir e/ou Consulta 

 Botão “Afastado” 
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 Motivo do Afastamento: Campo obrigatório para classificar as causas do 

afastamento do empregado. 

 eSocial: Este campo irá apresentar o código do motivo do afastamento do 

eSocial, conforme estão disponíveis na tabela 18 – Motivos de 

Afastamentos. 

Este campo ficará desabilitado e será preenchido de acordo com o 

Motivo de Afastamento, conforme tabela abaixo: 

Motivo de Afastamento eSocial 

 

01 - Afastamento temporário por 

motivo de doença, por período 

superior a 15/30 dias 

 

02 - Novo afastamento 

temporário em decorrência da 

mesma doença, dentro de 60 

dias contados da cessação do 

afastamento anterior 

12 - Afastamento temporário por 

motivo de doença, igual ou 

inferior a 15/30 dias 

 

01 – Acidente/Doença do trabalho (Se o 

campo Doença relacionada ao trabalho 

marcado) 

 

 

03 – Acidente/Doença não relacionada 

ao trabalho (Se o campo Doença 

relacionada ao trabalho desmarcado) 

 

03 – Afastamento temporário 

por motivo de acidente de 

trabalho, por período superior a 

15/30 dias 

04 - Novo afastamento 

temporário em decorrência do 

mesmo acidente de trabalho 

13 - Afastamento por motivo de 

acidente de trabalho, igual ou 

inferior a 15/30 dias 

01 – Acidente/Doença do trabalho (Se o 

campo Acidente relacionado ao 

trabalho marcado) 

 

03 – Acidente/Doença não relacionada 

ao trabalho (Se o campo Acidente 

relacionado ao trabalho desmarcado) 

 

05 – Afastamento temporário 

por motivo de licença-

maternidade. 

06 – Prorrogação do 

afastamento temporário por 

motivo de licença-maternidade. 

17 – Licença Maternidade 120 dias e suas 

prorrogações/antecipações, inclusive 

para cônjuge sobrevivente   

 

07 – Afastamento temporário 

 

19 – Licença Maternidade – Afastamento 
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por motivo de aborto não 

criminoso 

temporário por motivo de aborto não 

criminoso 

 

08 – Afastamento temporário 

para prestar serviço militar 

 

29 – Serviço Militar - Afastamento 

temporário para prestar serviço militar 

obrigatório 

 

 

09 – Afastamento temporário 

para exercício de mandato 

sindical 

24 – Mandato Sindical - Afastamento 

temporário para exercício de mandato 

sindical 

 

10 – Licença sem vencimentos 

 

21 – Licença não remunerada ou Sem 

Vencimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 – Outros motivos de 

afastamento temporário 

 

 

05- Afastamento/licença prevista em 

regime próprio (estatuto), sem 

remuneração; 

07- Acompanhamento – Licença para 

acompanhamento de membro da 

família enfermo; 

08 – Afastamento do empregado para 

participar de atividade do Conselho 

Curador do FGTS – art. 65, §6º, Dec. 

99.681 (Regulamento por FGTS); 

10 – Afastamento/licença prevista em 

regime próprio (estatuto), com 

remuneração; 

11 – Cárcere; 

12 – Cargo Eletivo – Candidato a cargo 

eletivo – Lei 7.664/1998. Art. 25º, 

parágrafo único – Celetistas em geral; 

13 – Cargo Eletivo – Candidato a cargo 

eletivo – Lei Complementar 64/1990. Art. 

1º, inciso II, alínea 1 – Servidor público, 

estatutário ou não, dos órgãos ou 

entidades da Administração Direta ou 

Indireta da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e dos Territórios, 

inclusive das fundações mantidas pelo 

Poder Público; 

14 – Cessão Requisição; 

16 – Licença remunerada – Lei, 
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liberalidade da empresa ou 

Acordo/Convenção Coletiva de 

Trabalho; 

22 – Mandato Eleitoral – Afastamento 

temporário para o exercício de mandato 

eleitoral, sem remuneração; 

23 – Mandato Eleitoral – Afastamento 

temporário para o exercício de mandato 

eleitoral, com remuneração; 

25 – Mulher vítima de violência – Lei 

11.340/2006 – art. 9º §2º, II – Lei Maria da 

Penha; 

 

 

26 – Participação de emprego no 

Conselho Nacional de Previdência Social 

– CNPS (art. 3º, Lei 8.213/1991); 

27 – Qualificação – Afastamento por 

suspensão do contrato de acordo com o 

art 476-A da CLT. 

28 – Representante Sindical – 

Afastamento pelo tempo que se fizer 

necessário, quando, na qualidade de 

representante de entidade sindical, 

estiver participando de reunião oficial de 

organismo internacional do qual o Brasil 

seja membro; 

30 – Suspensão disciplinar – CLT, art. 474; 

31 – Servidor Público em Disponibilidade; 

33 – Licença Maternidade – de 180 dias, 

Lei 13.301/2016. 

34 – Inatividade do trabalhador avulso 

(portuário ou não portuário) por período 

superior a 90 dias. 

 

15 – Afastamento decorrente de 

Adoção/guarda judicial de 

criança até 1 ano de idade (120 

dias) 

16 – Afastamento decorrente de 

Adoção/guarda judicial de 

criança de 1 até 4 anos de 

20 – Licença Maternidade – Afastamento 

temporário por motivo de licença-

maternidade  decorrente de adoção ou 

guarda judicial de criança, inclusive para 

o cônjuge sobrevivente   
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idade (60 dias); 

17 – Afastamento decorrente de 

Adoção/guarda judicial de 

criança de 4 até 8 anos de 

idade (30 dias). 

 

20 – Aposentadoria por Invalidez 

 

06 – Aposentadoria por invalidez 

 

 Doença relacionada ao trabalho: Este campo será sugerido desmarcado e 

desabilitado, o sistema irá habilitar este campo quando o Motivo de 

Afastamento estiver preenchido com uma das causas de afastamento 

mencionada abaixo: 

01 - Afastamento temporário por motivo de doença, por período superior a 

15 dias.  

02 - Novo afastamento temporário em decorrência da mesma doença, 

dentro de 60 dias. 

 Acidente relacionada ao trabalho: Este campo identificará se o acidente é 

relacionado ou não ao trabalho. Inicialmente este campo virá sempre 

desabilitado, e será habilitado apenas quando o campo Motivo do 

Afastamento estiver preenchido com os códigos: 

 

03- Afastamento temporário por motivo de acidente de trabalho, por 

período superior a 15/30 dias; 

 

04- Novo afastamento temporário em decorrência do mesmo acidente de 

trabalho; 

 

13- Afastamento por motivo de acidente de trabalho, igual ou inferior a 

15/30 dias. 

 

Com o preenchimento deste campo, o sistema irá habilitar para 

preenchimento o campo Acidente do trabalho de trajeto. 

 

 Doença do trabalho de trajeto: Este campo está disponível para inclusão 

nos relatórios como Campo e Filtro. Quando selecionado, será impresso no 

relatório com o título Acidente Trab. Trajeto. 

 Dt. Afastamento: Este campo indica a data inicial do afastamento que está 

descrito no atestado. 
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 Dt. Retorno: O campo Dt. Retorno será desabilitado quando o campo 

Motivo do Afastamento estiver preenchido com 05 – Afastamento 

temporário por motivo de licença-maternidade. 

 Tipo de Acidente de Trânsito: Este campo identificará qual o tipo de 

acidente de trânsito que o funcionário pode ter sofrido. Este campo 

inicialmente ficará desabilitado e será habilitado apenas, quando o campo 

Motivo do Afastamento estiver preenchido com os códigos: 

03 – Afastamento temporário por motivo de acidente de trabalho, por 

período superior a 15/30 dias; 

04 - Novo afastamento temporário em decorrência do mesmo acidente de 

trabalho; 

13 - Afastamento por motivo de acidente de trabalho, igual ou inferior a 

15/30 dias 

 

Ao habilitar este campo, ficarão disponíveis os seguintes códigos para 

seleção: 

 1 – Atropelamento 

 2 – Colisão 

 3 – Outros 

 

Observação – Motivo do Afastamento: Este campo foi criado para permitir 

ao usuário detalhar o motivo do afastamento e essa informação será 

obrigatória para o motivo 10 – Licença sem vencimentos. Se a empresa 

para qual o funcionário pertence entrega o eSocial, ao incluir um 

afastamento, não informando o campo Observação, se o mesmo estiver 

habilitado, o sistema foi tratado para apresentar a seguinte mensagem: “A 

Observação deve ser preenchida.”. 

 
 Quadro de Atestados 

 

 Atestado: Este campo ficará sempre desabilitado e será preenchido 

automaticamente pelo sistema. 
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 CID: Este virá sempre habilitado para preenchimento e permitirá o usuário 

informar o CID do afastamento. Este campo será de preenchimento 

obrigatório para os afastamentos configurados com os campos, Doença 

relacionada ao trabalho ou Acidente relacionado ao trabalho marcados e 

quando o motivo de afastamento estiver configurado com os códigos: 

 

01 - Afastamento temporário por motivo de doença, por período superior a 

15/30 dias ou; 

 

02 - Novo afastamento temporário em decorrência da mesma doença, 

dentro de 60 dias contados da cessação do afastamento anterior ou; 

 

03 - Afastamento temporário por motivo de acidente de trabalho, por 

período superior a 15/30 dias ou; 

 

04 - Novo afastamento temporário em decorrência do mesmo acidente de 

trabalho ou; 

 

12 - Afastamento temporário por motivo de doença, igual ou inferior a 15/30 

dias ou; 

 

13 - Afastamento por motivo de acidente de trabalho, igual ou inferior a 

15/30 dias. 

 

Se a empresa para qual o funcionário pertence entrega o eSocial, ao incluir um 

atestado para o afastamento, e atender as características acima, se o campo CID 

não estiver preenchido,  o sistema foi tratado para apresentar a seguinte 

mensagem “Atenção. O CID é obrigatório para este tipo de afastamento.” 

 

 Qtde dias: Este campo virá sempre habilitado para preenchimento e 

permitirá que o usuário informe a quantidade de dias do atestado, 

permitindo incluir uma quantidade de até 999 dias. Este campo será de 

preenchimento obrigatório, portanto, se a empresa para qual o funcionário 

pertence entrega o eSocial e o mesmo não estiver preenchido, o sistema irá 

apresentar a seguinte mensagem: “Atenção. A quantidade de dias do 

atestado é obrigatória.” 

 

 Nome do médico/dentista: Este campo virá sempre habilitado para 

preenchimento e permitirá o usuário informar o nome do médico/dentista. 

Seu preenchimento será obrigatório, portanto, se a empresa para qual o 

funcionário pertence entrega o eSocial e o mesmo não estiver preenchido,  
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o sistema irá apresentar a seguinte mensagem: “Atenção. O nome do 

médico/dentista é obrigatório quando há atestado médico.” 

 

 Inscrição no órgão da classe: Este campo virá sempre habilitado para 

preenchimento e permitirá a digitação da inscrição de classe do 

médico/dentista. Este campo será de preenchimento obrigatório, portanto, 

se a empresa para qual o funcionário pertence entrega o eSocial e essa 

informação não estiver preenchida, o sistema foi tratado para apresentar a 

seguinte mensagem: “Atenção. A inscrição no órgão de classe do 

médico/dentista é obrigatória quando há atestado médico.” 

 

 Órgão de classe: Este campo virá sempre habilitado e disponibilizará as 

seguintes opções de órgãos de classes que os médicos/dentistas podem se 

enquadrar: 

 1 - Conselho Regional de Medicina (CRM); 

 2 - Conselho Regional de Odontologia (CRO); 

 3 - Registro do Ministério da Saúde (RMS) 

Este campo será de preenchimento obrigatório, portanto, se a empresa 

para qual o funcionário pertence entrega o eSocial e o usuário tentar 

gravar um atestado sem essa informação, o sistema irá apresentar a 

seguinte mensagem: “Atenção. O órgão de classe do médico/dentista é 

obrigatório quando há atestado.” 

 

 UF: Este campo virá sempre habilitado para preenchimento e permitirá 

informar a UF do órgão de classe dos médicos/dentistas. Este campo 

disponibilizará apenas os estados brasileiros cadastrados no Cadastro de 

Estados. 

Importante: Para este quadro de atestados, conforme mencionado anteriormente, 

serão permitidos incluir até 09 atestados, para um afastamento, portanto, o 

sistema foi tratado para que ao tentar incluir o 10º atestado, apresente a seguinte 

mensagem: “Atenção. São permitidos somente até 09 atestados por afastamento.” 

 
 Quadro de Retificação 

 

As informações deste bloco serão utilizadas para declarar informações de 

retificação/alteração de alguns tipos de afastamentos para o eSocial.  Os 

campos apresentados neste bloco virão sempre desabilitados, e serão 

habilitados apenas no processo de alteração, quando: 
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- O Motivo do afastamento era 01, 02 ou 12 e a opção Doença relacionada 

ao trabalho estava marcada e o Motivo do afastamento permaneceu 01, 02 

ou 12, mas o campo Doença relacionada ao trabalho foi alterado ficando 

desmarcado, ou;  

 

- O Motivo do afastamento era 01, 02 ou 12 e a opção Doença relacionada 

ao trabalho estava desmarcada e o Motivo do afastamento permaneceu 

01, 02 ou 12, mas o campo Doença relacionada ao trabalho foi alterado -

ficando marcado, ou;  

 

- O Motivo do afastamento era 03, 04 ou 13 e a opção Acidente relacionado 

ao trabalho estava marcada e o Motivo do afastamento permaneceu 03, 04 

ou 13, mas o campo Acidente relacionado ao trabalho foi alterado ficando 

desmarcado, ou;  

 

- O Motivo do afastamento era 03, 04 ou 13 e a opção Acidente relacionado 

ao trabalho estava desmarcada e o Motivo do afastamento permaneceu  

03, 04 ou 13, mas o campo Acidente relacionado ao trabalho foi alterado 

ficando marcado. 

 

Se o sistema entrar em alguma dessas condições, apresentará a seguinte 

mensagem: 

 

 

 

Ao clicar no botão OK, da mensagem acima, será habilitado a opção para incluir 

a Retificação de Afastamento, conforme segue tela abaixo: 

 

 
 

 Origem da Retificação: Este habilitado disponibilizará as seguintes opções 

para preenchimento: 

 

1 – Por iniciativa do empregador; 
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2 – Revisão administrativa; 

3 – Determinação Judicial. 

 

 Tipo de Processo: Este campo habilitado disponibilizará as seguintes opções 

para preenchimento: 

 

1 – Administrativo; 

2 – Judicial; 

3 – Número de Benefício (NB) do INSS. 

 

 Número Processo: Ao preencher o Tipo de Processo, o sistema irá habilitar o 

campo Número Processo. 

 

 

 Quadro Programa Empresa Cidadã 

 

 

 

O campo Dt. Início do quadro [Programa Empresa Cidadã] estará sempre 

desabilitado, mesmo quando o campo Prorrogação Afast (Prog Emp 

Cidadã) estiver marcado. 

 

O campo Dt. Afastamento será desabilitado durante a alteração de um 

afastamento. 

 

3.7 Cadastros Funcionários – Botão Docum – Aba Página 1 

 

Acessar o sistema BuddyWin Folha de Pagamento nas opções: 

 Cadastros 

 Funcionários 

 Incluir e/ou Consulta 

 Botão “Docum” 

 Aba “Página 1” 
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 NIS: Campo obrigatório. Preencher o número de NIS ativo dos funcionários. 

 CPF: Campo obrigatório. Preencher o número do CPF ativo dos 

funcionários. 

 CTPS/ Série e UF: Não é obrigatório o envio da tag referente a CTPS para o 

eSocial. Portanto, esse campo será enviado se os campos de 

preenchimento obrigatório estiverem preenchidos: CTPS, Série e UF. 

 

 RG/ Órgão Emissor: Não é obrigatório o envio da tag referente RG – 

Registro Geral para o eSocial, então esse campo será enviado se os 

campos de preenchimento obrigatório estiverem preenchidos: RG e Órgão 

Emissor do RG. 

 RIC/ Órgão Emissor: Não é obrigatório o envio da tag referente a RIC – 

Registro de Identificação Civil para o eSocial, então esse campo será 

enviado se os campos de preenchimento obrigatório estiverem 

preenchidos: Número do RIC e órgão Emissor do RIC. 

 

Observação: Não é obrigatório o envio da tag referente a RIC – Registro de 

Identificação Civil para o eSocial, então esse campo será enviado se os campos 

de preenchimento obrigatório estiverem preenchidos: Número do RIC e órgão 

Emissor do RIC. 

 
 Habilitação: No leiaute do eSocial atual, será aceito no máximo 12 

caracteres para o campo. Para cadastros cujo campo esteja preenchido  
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com mais de 12 caracteres, será preciso revisar essa informação, pois 

apresentará erro no eSocial. 

 

 Categoria: Este campo permitirá ao usuário informar as categorias da CNH. 

Os valores válidos para preenchimento serão: A, B, C, D, E, AB, AC, AD e AE.  

 

 UF: Este campo permitirá ao usuário informar a UF da CNH. Para seleção 

neste campo serão disponibilizados todos os estados cadastrados no 

Cadastro de Estados. 

 

 1ª Habilitação: Este campo permitirá ao usuário informar a Data da Primeira 

Habilitação. 

 Data de Expedição: Preencher a data de expedição da 1ª habilitação. 

 Data Validade: Data da validade  da 1ª habilitação.  

 

Observação: O envio da tag referente CNH – Carteira Nacional de Habilitação 

para o eSocial será realizado somente se os campos Habilitação, UF, Data da 

Validade da CNH e Categoria da estiverem preenchidos. Para funcionários que 

exerçam atividade de motorista de transporte de passageiros e/ou carga, esses 

campos deverão ser preenchidos obrigatoriamente. 

 

3.8 Cadastros Funcionários – Botão Docum. – Aba Página 2 

 

Acessar o sistema BuddyWin Folha de Pagamento nas opções: 

 Cadastros 

 Funcionários 

 Incluir e/ou Consulta 

 Botão “Docum.” 

 Aba “Página 2” 
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Quando o campo “Estrangeiro” é marcado, o sistema habilita alguns campos 

destacados em verde para ser declarados ao eSocial. 

 Dt. Chegada ao Brasil: Data de chegada do trabalhador ao Brasil, em caso 

de estrangeiro.  

 Casado com Brasileiro(a): Indicar somente quando o estrangeiro(a) é 

casado(a) com Brasileiro(a).  

 Filho(s) Brasileiro(s): Indicar se o trabalhador estrangeiro tem filhos brasileiros. 

 Quadro RNE – Registro Nacional de Estrangeiro 

 RNE: Foi criado o quadro RNE com os campos para o número do RNE, órgão 

emissor e data de expedição para os estrangeiros. 

 Órgão Emissor/ UF: Órgão e UF de emissão 

 Data Expedição: Data da expedição do documento. 

Observação: Não é obrigatório o envio da tag referente RNE – Registro Nacional 

de Estrangeiro para o eSocial. Porém, somente será enviado se os campos de 

preenchimento obrigatório estiverem preenchidos: Número do RNE e órgão 

Emissor do RNE. 
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 Quadro OC – Órgão de Classe 

Deve ser preenchido nas situações em que o trabalhador exerça cargos em que 

for exigido o registro no correspondente órgão de classe.  

 Nro Inscrição: Número de Inscrição no órgão de classe. 

 Data Expedição: Data de expedição do documento. 

 Data Validade: Preencher com a Data de validade. 

 Órgão Emissor/ UF: Órgão e UF de emissão. 

Observação: O envio da tag referente OC – Órgão de Classe para o eSocial será 

realizado somente se os campos Número do OC e órgão Emissor do OC estiverem 

preenchidos. Para funcionários que exercem cargo em que for exigido o registro 

no correspondente órgão de classe, esses campos deverão ser preenchidos. 

 

3.9  Cadastros Funcionários – Botão Contatos 

 

Acessar o sistema BuddyWin Folha de Pagamento nas opções: 

 Cadastros 

 Funcionários 

 Incluir e/ou Consulta 

 Botão “Contatos” 
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Quando a opção Residente no Brasil estiver marcada, preencher: 

 

 Tipo de Logradouro: Informar o tipo de logradouro. 

 Logradouro: Informar o nome do logradouro. 

 Número: Informar o número. Caso não tenha número informar S/N (sem 

número). 

 Complemento: Informar se tem Complemento.  

 Bairro: Informar o bairro. 

 Município: Informar o município (cidade). 

 CEP: Informar o CEP 

 

Observação: Os campos acima são obrigatórios, exceto o campo 

“Complemento”. 

 

Quando a opção Residente no exterior estiver marcada, preencher: 

 

  País Residência: Informar o País de Residência. 

 Cidade: Informar a cidade. 

 Código Postal: Informar o Código Postal.  

 Logradouro: Informar o nome do logradouro. 

 Número: Informar o número. Caso não tenha número informar S/N (sem 

número). 

 Complemento: Informar se tem Complemento.  

 Bairro: Informar o bairro. 

Observação: Os campos acima são obrigatórios, exceto o campo 

“Complemento”.  

 

Campos: E-mail Principal e E-mail Alternativo, preencher: 

 

  E-mail Principal: Informar o E-mail principal do funcionário. 

 E-mail Alternativo: Informar E-mail alternativo do funcionário. 
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Observação: Os campos e-mail principal e alternativo não são obrigatórios. 

 

 

Campos: DDD, Telefone Principal e Telefone Alternativo, preencher: 

 

 DDD e Telefone Principal: Informar o DDD e Telefone Principal. 

 DDD e Telefone Alternativo: Informar o DDD e Telefone alternativo. 

 Observação: Os campos DDD, telefone principal e alternativo não são 

obrigatórios. Caso preencha o telefone principal ou alternativo é obrigatório 

preencher o DDD. 

 

3.10 Cadastros Funcionários – Botão Estágio 

 

Acessar o sistema BuddyWin Folha de Pagamento nas opções: 

 Cadastros 

 Funcionários 

 Incluir e/ou Consulta 

 Botão “Estágio” 

 

 

Importante: O botão Estágio que fica no cadastro do funcionário somente será 

habilitado quando for indicado que o empregado estiver classificado como 

Estagiário. Esta opção fica no botão Folha do cadastro do funcionário. 
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 Botão Estágio 

 Quadro Informação do Estágio 
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 Nível de estágio: Informar o nível do estágio. O sistema disponibilizará ao 

usuário escolher as seguintes opções de preenchimento: 

1. Fundamental; 

2. Médio; 

3. Formação Profissional; 

4. Superior; 

8. Especial; 

9. Mãe Social (Lei 7644, de 1987). 

 

Se o mesmo estiver sem preenchimento, ao tentar gravar o cadastro do 

funcionário, o sistema apresentará a mensagem: “Atenção. O campo 

Nível do Estágio deve ser preenchido.”. 

 Estágio obrigatório: Informar se o estágio a ser realizado é obrigatório ou 

não. 

 Área de atuação: Informar a área de atuação do estagiário. 

 Nro. Apólice de Seguros: Informar o número da apólice de seguros. 

 Início Estágio: Informar a data de início do estágio. 

 Término Estágio: Informar a data de término do estágio. Se o mesmo estiver 

sem preenchimento, ao tentar gravar o cadastro do funcionário, o sistema 

apresentará a mensagem: “Atenção. O campo Término Estágio deve ser 

preenchido”. 

Todos os campos destacados em verde e em negrito serão enviados ao 

eSocial. 

 Quadro Instituição de ensino 

 CNPJ: Informar o CNPJ da instituição de ensino. Se o conteúdo informado 

para o campo for inválido, o sistema foi tratado para apresentar a 

mensagem: “Número CNPJ inválido!”. 

 Instituição de Ensino: Informar o nome da Instituição de Ensino. Se o mesmo 

estiver sem preenchimento, ao tentar gravar o cadastro do funcionário, o 

sistema apresentará a mensagem: “Atenção. O campo Instituição de Ensino 

deve ser preenchido”. 

 Logradouro: Informar o logradouro da Instituição de Ensino. 

 Número: Informar o número do logradouro da Instituição de Ensino.  
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 Bairro: Informar o bairro da Instituição de Ensino. 

 CEP: Informar o CEP da Instituição de Ensino. Se este campo for preenchido 

com um conteúdo inválido, o sistema foi tratado para apresentar a 

mensagem: “O CEP informado está incorreto!”. 

 Município: Informar o município da Instituição de Ensino.  

 UF: Informar a UF da Instituição de Ensino. 

 Todos os campos destacados em verde e em negrito serão enviados ao 

eSocial. 

 

 Quadro Agente de Integração 

 CNPJ: Informar o CNPJ do Agente de Integração. Se o conteúdo informado 

para campo for inválido, o sistema foi tratado para apresentar a 

mensagem: “Número CNPJ inválido!”. 

 Nome Agente de Integração: Informar o Nome do Agente de Integração. 

Se o mesmo estiver sem preenchimento, ao tentar gravar o cadastro do 

funcionário, o sistema apresentará a mensagem: “Atenção. O campo Nome 

Agente de Integração deve ser preenchido”. 

 Logradouro: Informar o logradouro do Agente de Integração. Se o mesmo 

estiver sem preenchimento, ao tentar gravar o cadastro do funcionário, o 

sistema apresentará a mensagem: “Atenção. O campo Logradouro do 

Agente de Integração deve ser preenchido”.  

 Número: Informar o número do logradouro do Agente de Integração. Se o 

mesmo estiver sem preenchimento, ao tentar gravar o cadastro do 

funcionário, o sistema apresentará a mensagem: “Atenção. O campo 

Número do logradouro do Agente de Integração deve ser preenchido”. 

 Bairro: Informar o bairro do Agente de Integração. 

 CEP: Informar o CEP do Agente de Integração. Se o mesmo estiver sem 

preenchimento, ao tentar gravar o cadastro do funcionário, o sistema 

apresentará a mensagem: “Atenção. O campo CEP do Agente de 

Integração deve ser preenchido”. 

 Município: Informar o município do Agente de Integração. 

 UF: Informar a UF do Agente de Integração. Se o mesmo estiver sem 

preenchimento, ao tentar gravar o cadastro do funcionário, o sistema  
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apresentará a mensagem: “Atenção. O campo UF do Agente de Integração 

deve ser preenchido”. 

 Quadro Supervisor do Estágio 

 CPF: Informar o CPF do Supervisor. Se este campo for preenchido com um 

conteúdo inválido, o sistema foi tratado para apresentar a mensagem: 

“Número CPF inválido!”. 

 Nome do Supervisor: Informar o Nome do Supervisor. Se o mesmo estiver sem 

preenchimento, ao tentar gravar o cadastro do funcionário, o sistema 

apresentará a mensagem: “Atenção. O campo Nome do Supervisor deve 

ser preenchido”. 

 

 Todos os campos destacados em verde e em negrito serão enviados ao 

eSocial. 

 

3.11 Cadastros Funcionários – Botão Depen. 

 

Acessar o sistema BuddyWin Folha de Pagamento nas opções: 

 Cadastros 

 Funcionários 

 Incluir e/ou Consulta 

 Botão “Depen.” 

 

Ou 

 

 Cadastros 

 Funcionários 

 Dependentes 

 Incluir e/ou Consulta 
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 Nome do Dependente: Preencher com o nome do dependente do 

empregado. Campo obrigatório. 

 Tipo de Parentesco: Indica o tipo de parentesco o dependente tem 

com o empregado. Campo obrigatório. 

 Dependente IR: Informar se é dependente do trabalhador para fins 

de dedução de seu rendimento tributável pelo Imposto de Renda:  

 Dependente Salário Família: Informar se é dependente para fins de 

recebimento do benefício de salário-família:  

 Incapacidade Física ou Mental para o trabalho: Este campo foi 

criado para identificar se o dependente possui algum tipo de 

deficiência física ou mental. Este campo virá sugerido desmarcado, 

porém, se o campo Tipo de Parentesco for preenchido com os 

códigos 05 – Filho(a) ou enteado(a) de qualquer idade, quando 

incapacitado física ou mentalmente para o trabalho e 09 – Irmão(ã), 

neto(a) ou bisneto(a) sem arrimo dos pais, do(a) qual o contribuinte  

detém a guarda judicial, em qualquer idade, quando incapacitado 

física e/ou mentalmente para o trabalho, o sistema  
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automaticamente sugerirá este campo marcado. Entretanto, o 

campo ficará disponível para alteração.  

 Data Nascimento: Data de nascimento do dependente. Campo de 

preenchimento obrigatório. 

 CPF: O preenchimento do campo CPF do Dependente é obrigatório 

no sistema Buddywin Folha, porém, para o eSocial deve ser 

observada as seguintes condições: 

a) O preenchimento é obrigatório para maior ou igual a 12 (doze) 

anos se o campo Dependente IR estiver marcado; 

b) Para dependentes que possuam assistência médica, deve-se 

preencher o campo CPF. 

c)  Em arquivo de empregador Pessoa Física, deve ser diferente do 

CPF informado em {ideEmpregador}; 

d)  Não pode haver mais de um dependente com um mesmo 

número de CPF. 

Sugerimos que o Cadastro dos Dependentes seja revisado evitando erros. 

 

3.12 Cadastros Funcionários – Botão Obs. 

 

Acessar o sistema BuddyWin Folha de Pagamento nas opções: 

 Cadastros 

 Funcionários 

 Botão “Obs.” 

 Incluir e/ou Alterar 

 

 

 Observação: A tela foi adicionada e nela será realizada a manutenção das 

observações de contrato de trabalho do funcionário. 
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3.13 Cadastros Funcionários – Botão Def. 

 

Acessar o sistema BuddyWin Folha de Pagamento nas opções: 

 Cadastros 

 Funcionários 

 Botão “Def.” 

 

             
 

 

 

 Deficiente: As informações de deficiente foram movidas para uma tela 

específica.  

 Deficiência Física: Ao marcar o campo, indicará que o funcionário é 

deficiente físico. Somente estará habilitado se o campo Deficiente estiver 

marcado. 

Para funcionários já adicionados anteriormente, o campo será marcado 

para todos os funcionários cujo Tipo de Deficiência for 1 – Física. 

 Deficiência Visual: Ao marcar o campo, indicará que o funcionário é 

deficiente visual. Somente estará habilitado se o campo Deficiente estiver 

marcado. 
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Para funcionários já adicionados anteriormente, o campo será marcado 

para todos os funcionários cujo Tipo de Deficiência for 3 – Visual. 

 Deficiência Auditiva: Ao marcar o campo, indicará que o funcionário é 

deficiente auditivo. Somente estará habilitado se o campo Deficiente estiver 

marcado. 

Para funcionários já adicionados anteriormente, o campo será marcado 

para todos os funcionários cujo Tipo de Deficiência for 2 – Auditiva. 

 Deficiência Mental: Ao marcar o campo, indicará que o funcionário é 

deficiente mental. Somente estará habilitado se o campo Deficiente estiver 

marcado. 

Para funcionários já adicionados anteriormente, o campo será marcado 

para todos os funcionários cujo Tipo de Deficiência for 7 – Mental. 

 Deficiência Intelectual: Ao marcar o campo, indicará que o funcionário é 

deficiente intelectual. Somente estará habilitado se o campo Deficiente 

estiver marcado. 

Para funcionários já adicionados anteriormente, o campo será marcado 

para todos os funcionários cujo Tipo de Deficiência for 4 – Intelectual. 

 Trabalhador Reabilitado: Ao marcar o campo, indicará que o funcionário é 

um trabalhador reabilitado. Somente estará habilitado se o campo 

Deficiente estiver marcado. 

Para funcionários já adicionados anteriormente, o campo será marcado 

para todos os funcionários cujo Tipo de Deficiência for 6 – Reabilitado. 

 Trabalhador preenche cotas de pessoas com deficiências habilitadas ou de 

beneficiários reabilitados: Ao marcar o campo, indicará que o funcionário é 

um trabalhador que preenche cotas de pessoas com deficiência 

habilitadas ou de beneficiários reabilitados. Somente estará habilitado se o 

campo Deficiente estiver marcado e se o campo Categoria eSocial for 

diferente de: 

 101 – Empregado - Geral, inclusive o empregado público 

da administração direta ou indireta contratado pela CLT; 

 102 – Empregado - Trabalhador Rural por Pequeno Prazo   

da Lei 11.718/2008; 

 103 – Empregado – Aprendiz; 
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 104 – Empregado – Doméstico; 

 105 – Empregado - contrato a termo firmado nos termos da 

Lei 9601/98; 

 106 – Trabalhador Temporário - contrato por prazo 

determinado nos termos da Lei 6019/74; 

 111 – Empregado - contrato de trabalho intermitente; 

 301 – Servidor Público Titular de Cargo Efetivo, Magistrado, 

Ministro de Tribunal de Contas, Conselheiro de Tribunal de 

Contas e Membro do Ministério Público; 

 302 – Servidor Público Ocupante de Cargo exclusivo em 

comissão; 

 303 – Agente Político; 

 306 – Servidor Público Temporário, sujeito a regime 

administrativo especial definido em lei própria; 

 307 – Militar efetivo; 

 309 – Agente Público – Outros. 

 

Para funcionários já adicionados anteriormente, o campo estará desmarcado 

para todos os funcionários. 

 Observações: No campo deverão ser informadas todas as observações 

relacionadas a deficiência do trabalhador. Somente estará habilitado se o 

campo Deficiente estiver marcado. 

 Obs.: Para funcionários que tinham o campo Tipo de Deficiência preenchido 

com 5 – Múltipla, não temos como classificar, pois não sabemos quais tipos 

de deficiência correspondem, portanto será necessário conferir funcionários 

que estão classificados como Deficiente, mas nenhum tipo de deficiência 

selecionado. 

Todos os campos que estão destacados em verde e em negrito serão 

enviados para o eSocial. 
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4 Menu: Cadastros - Sindicato 

 

4.1 Cadastro de Departamentos 

 
 

Acessar o sistema BuddyWin Folha de Pagamento nas opções: 

 Cadastros 

 Sindicatos 

 Incluir e/ou Consulta 
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4.2 Cadastro de Sindicatos - Aba Endereço 

 
 

 
 

 

 CNPJ: informar o CNPJ do sindicato. 
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4.3 Cadastro de Sindicatos - Aba Dados Adicionais 

 
 

 
 
 

 Mês: informar mês relativo à data base da categoria profissional do 

trabalhador. 
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5 Menu: Cadastros – Sindicato Patronal 

 

Acessar o sistema BuddyWin Folha de Pagamento nas opções: 

 Cadastros 

 Sindicato Patronal 

 Incluir e/ou Consulta 

 

 

 

 

 CNPJ: informar o CNPJ do sindicato patronal. 
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6 Menu: Cadastros - Departamentos 

6.1 Cadastro de Departamentos 

 

Acessar o sistema BuddyWin Folha de Pagamento nas opções: 

 Cadastros 

 Departamentos 

 Incluir e/ou Consulta 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Código: Este campo refere-se ao código seqüencial dos departamentos 

e/ou Tomadores de cada empresa. Ficará na cor verde apenas na inclusão 

de um novo cadastro. 
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6.2 Cadastro de Departamentos - Aba Dados Gerais 

 

Acessar o sistema BuddyWin Folha de Pagamento nas opções: 

 Cadastros 

 Departamentos 

 Incluir e/ou Consulta 

 Aba “Dados Gerais” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C.E.I.: Este campo refere-se ao Cadastro Específico do INSS.  

 

 CNO: Este campo refere-se ao Cadastro Nacional de Obras e o mesmo é 

obrigatório quando o campo Obra Própria ou Total estiver marcado ou o 

campo Tipo Lotação estiver configurado com o código 02 e 

campo CEI estiver sem preenchimento. 
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 Tipo de Lotação: Este campo será habilitado somente quando: 

 A empresa estiver classificada como Tomador de Serviço E 

 Um dos campos "CNPJ, C.E.I ou CNO" estiver preenchido 

Passando ser obrigatório o seu preenchimento. 

 

6.3 Cadastro de Departamentos - Aba Tomador/Obra 

 

Acessar o sistema BuddyWin Folha de Pagamento nas opções: 

 Cadastros 

 Departamentos 

 Incluir e/ou Consulta 

 Aba “Tomador/Obra” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obra enquadrada na Lei 12.546/2011: Este campo será habilitado somente 

quando: 



Manual  Última Versão: 1.0.0.0.3 
eSocial Data da Versão: 20/06/2018 

 

 79 
 

Os Direitos de Propriedade sobre o presente trabalho são reservados, exclusivamente a Glan Data Sistemas, não sendo permitidas cópias, reproduções e/ou 
distribuição total e/ou parcial, por quaisquer meios e/ou mídias, por qualquer outra Pessoa Física e/ou Jurídica, sem prévia autorização formal. 

 

 

 O campo CEI estiver preenchido; E 

 O campo Tomador de Serviço estiver marcado; E 

 O campo Obra Administrativa estiver desmarcado; E 

 O campo considerar a configuração da Lei 12.546/2011 do Cadastro 

da Empresa estiver desmarcado. 

Quando este campo estiver marcado indica que a Folha de Pagamento 

para departamento será impressa considerando a informação da Lei 

12.546/2011 (que se refere a Desoneração da Folha) configurado no 

Cadastro de Departamento e será considerado o percentual de Redução 

do INSS parte Empresa de 100%. 

 Tipo de Sistema de Controle de Ponto: Este campo ficará habilitado apenas 

se o campo Obra Própria ou Total estiver selecionado. 

Neste campo será informada a opção de registro de ponto adotado pelo 

estabelecimento. Sendo obrigatório o seu preenchimento. 

 

6.4  Cadastro de Departamentos - Aba Tomador/Obra - Quadro 

Prestação de Serviço 

 

Acessar o sistema BuddyWin Folha de Pagamento nas opções: 

 Cadastros 

 Departamentos 

 Incluir e/ou Consulta 

 Aba “Tomador/Obra” 

 Quadro “Prestação de Serviço” 
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Esses campos serão habilitados quando: 

 

 Se empresa estiver classificada como Tomador de Serviço E 

 Um dos campos "CNPJ, C.E.I ou CNO" estiver preenchido E 

 O campo Tipo de Lotação estiver preenchido  

 

 Data Inicial: será utilizada para indicar o início da prestação de serviços para 

o Tomador de Serviço e será utilizada para identificar se o Tomador de 

Serviço deverá ser enviado para o eSocial. Quando este campo não estiver 

preenchido, o Tomador de Serviço não será enviado para o eSocial. 

 Data Final: Por enquanto este campo não será habilitado para o Tomador de 

Serviço, pois estamos aguardando a liberação da versão de testes do eSocial 

para definir se será necessário o preenchimento deste campo. 
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Exemplos: Vamos considerar que a Carga Inicial dos eventos para 

o eSocial será enviada em 01/2018: 

 TOMADOR 1: 

Tomador de Serviço: está marcada 

Data Inicial: [Em Branco] 

  

Este Tomador não será enviado para o eSocial na Carga Inicial, pois o 

campo Data Inicial não está preenchido. 

  

TOMADOR 2: 

Tomador de Serviço: está marcada 

Data Inicial: 15/03/2017 

  

Este Tomador será enviado para o eSocial na Carga Inicial. 

 

 

6.5  Cadastro de Departamentos - Aba Tomador/Obra - Quadro Dados 

do Contratante 

 

Acessar o sistema BuddyWin Folha de Pagamento nas opções: 

 Cadastros 

 Departamentos 

 Incluir e/ou Consulta 

 Aba “Tomador/Obra” 

 Quadro “Dados do Contratante” 

 

Os campos da imagem abaixo serão habilitados quando o campo Tipo de 

Lotação estiver preenchido com os códigos 02, 03 ou 04. 
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 CNPJ e CPF: Tem as seguintes validações: 

 

Se o campo Tipo de Lotação estiver preenchido com o código 02 - Obra de 

Construção Civil - Empreitada Parcial ou Sub empreitada, os 

campos CNPJ, CPF e Inscrição serão habilitados, permitindo o usuário 

informar a Inscrição conforme o tipo de inscrição selecionado. 

 

Se o campo Tipo de Lotação estiver preenchido com o código 03 - Pessoa 

Física Tomadora de Serviços prestados mediante cessão de mão de obra, 

exceto contratante de cooperativa, o campo Inscrição deverá ser 

preenchido com o CPF. 

 

Se o campo Tipo de Lotação estiver preenchido com o código 04 - Pessoa 

Jurídica Tomadora de Serviços prestados mediante cessão de mão de obra, 

exceto contratante de cooperativa, nos termos da lei 8.212/1991, o 

campo Inscrição deverá ser preenchido com o CNPJ. 
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6.6 Cadastro de Departamentos - Aba Tomador/Obra - Quadro Dados 

Proprietário do CNO 

 

Acessar o sistema BuddyWin Folha de Pagamento nas opções: 

 Cadastros 

 Departamentos 

 Incluir e/ou Consulta 

 Aba “Tomador/Obra” 

 Dados do Proprietário do CNO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Estes campos serão habilitados quando o campo Tipo de Lotação estiver 

preenchido com os códigos 02. 

 CNPJ e CPF: Informar o "Tipo de Inscrição", "Número Inscrição", CPF ou CNPJ 

do Proprietário do CNO. 
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6.7 Cadastro de Departamentos - Aba Tomador/Obra - Quadro Obra 

Própria ou Total 

 

Acessar o sistema BuddyWin Folha de Pagamento nas opções: 

 Cadastros 

 Departamentos 

 Incluir e/ou Consulta 

 Aba “Tomador/Obra” 

 Quadro “Obra Própria ou Total” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Manual  Última Versão: 1.0.0.0.3 
eSocial Data da Versão: 20/06/2018 

 

 85 
 

Os Direitos de Propriedade sobre o presente trabalho são reservados, exclusivamente a Glan Data Sistemas, não sendo permitidas cópias, reproduções e/ou 
distribuição total e/ou parcial, por quaisquer meios e/ou mídias, por qualquer outra Pessoa Física e/ou Jurídica, sem prévia autorização formal. 

 

Quando a empresa estiver classificada como OBRA PRÓPRIA OU TOTAL: 

 Data Inicial: será utilizada para indicar o início da Obra Própria ou Total e 

será utilizada para identificar se a Obra Própria ou Total será enviada para o  

 

 eSocial. Quando não estiver preenchida, a Obra Própria ou Total não será 

enviada para o eSocial. 

 Data Final: será utilizada para identificar o fim da Obra Própria ou Total. 

Quando não estiver preenchida indica que a Obra Própria ou Total está 

ativa. 

 

Exemplos: Vamos considerar que a Carga Inicial dos eventos para 

o eSocial será enviada em 01/2018: 

 

OBRA 1: 

Obra Própria ou Total: está marcada 

Data Inicial: [Em Branco] 

Data Final: [Em Branco] 

Esta obra não será enviada para o eSocial na Carga Inicial, pois os 

campos Data Inicial e Data Final não estão preenchidos. 
 

OBRA 2: 

Obra Própria ou Total: está marcada 

Data Inicial: 15/03/2017 

Data Final: 25/10/2017 

Esta obra não será enviada para o eSocial na Carga Inicial, pois estará 

encerrada. 
 

OBRA 3: 

Obra Própria ou Total: está marcada 

Data Inicial: 15/03/2017 

Data Final: [Em Branco] 

Esta obra será enviada para o eSocial na Carga Inicial, pois será 

considerada como ativa já que a Data Final não está preenchida. 

  

OBRA 4: 

Obra Própria ou Total: está marcada 

Data Inicial: 15/03/2017 

Data Final: 15/03/2018 

Esta obra será enviada para o eSocial, pois estará ativa na Carga Inicial. 
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7 Menu: Cadastros - Funções 

7.1 Cadastros de Funções 

 

Acessar o sistema BuddyWin Folha de Pagamento nas opções: 

 Cadastros 

 Funções 

 Incluir e/ou Consulta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Função: Este campo serve para o preenchimento do código que se refere 

a um controle interno da empresa ou do escritório.  

Ficará na cor verde apenas na inclusão de um novo cadastro. 

 

 Id. Empregador: Corresponde ao identificador do empregador. Esse 

campo sempre estará desabilitado. 

 

 CBO 2002: Este campo foi criado conforme Portaria nº 397/2002 contendo 

as nomenclaturas atuais das Classificações de Ocupações para serem 

geradas as obrigações (Caged, Rais). Os usuários do módulo Buddywin 

Folha de Pagamento terão que atualizar o CBO, e esse campo deve ser 

preenchido com o código correspondente sugerido pelo Ministério do 

Trabalho. 

 



Manual  Última Versão: 1.0.0.0.3 
eSocial Data da Versão: 20/06/2018 

 

 87 
 

Os Direitos de Propriedade sobre o presente trabalho são reservados, exclusivamente a Glan Data Sistemas, não sendo permitidas cópias, reproduções e/ou 
distribuição total e/ou parcial, por quaisquer meios e/ou mídias, por qualquer outra Pessoa Física e/ou Jurídica, sem prévia autorização formal. 

 

 

 Descrição eSocial: O campo é limitado a 100 caracteres e corresponde à 

descrição que será enviada para o eSocial. Para todas as funções já 

cadastradas no sistema, o campo será preenchido com o mesmo 

conteúdo do campo Descrição. 

 

 Código eSocial: Neste campo poderá ser preenchido o código da função 

no eSocial.  

 
Para Atualizar CBO acessar as opções: 

 

  Cadastros 

  Funções 

  Atualizar CBO 

 

 
 
Esta opção tem a função de atualizar o código do CBO da Função que 

sofreu a alteração para cada id. Empregador. 

 

Basta selecionar o "Tipo CBO": CBO 2002, em seguida selecione o CBO 

Atual e o CBO Novo e clique em Atualizar. 
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8 Menu: Cadastros - Horários 

8.1 Cadastro de Horários 

 

Acessar o sistema BuddyWin Folha de Pagamento nas opções: 

 Cadastros 

 Horários 

 Incluir e/ou Consulta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Empresa: Corresponde a empresa de menor código e que seja matriz e 

cujo identificador do empregador seja o que está preenchido no 

campo Id. Empregador. 

 Id. Empregador: Corresponde ao identificador do empregador. Esse 

campo sempre estará desabilitado. 

 Horário: Código do horário para o id. Empregador. 

 Descrição: Descrição do horário. 

 Horário de Entrada: Deverá ser preenchido com o horário de entrada. 

 Horário de Saída: Deverá ser preenchido com o horário de saída. 
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Obs.: Todos os campos acima são de preenchimento obrigatório. 

 Duração: O campo será preenchido automaticamente com a duração do 

horário em minutos, já realizando a subtração da duração dos intervalos. 

O campo também realizará o cálculo levando em consideração o horário 

noturno (das 22:00 às 05:00). 

 Horário permite flexibilidade: Quando marcado, será definido que o 

horário permite flexibilidade de entrada/saída. 

 Código eSocial: Neste campo poderá ser preenchido o código do horário 

no eSocial. 

 Intervalos: Agora é possível adicionar mais de um intervalo para cada 

horário. Os horários deverão estar dentro do período de entrada e saída. 

 Tipo de Intervalo: Define qual o tipo de intervalo: Fixo ou Variável. 

 Início do Intervalo: Deverá ser preenchido com o horário de início do 

intervalo quando o tipo de intervalo for fixo. 

 Fim do Intervalo: Deverá ser preenchido com o horário de fim do intervalo 

quando o tipo de intervalo for fixo. 

 Duração do Intervalo: Quando o intervalo for fixo, o sistema irá realizar o 

cálculo automaticamente da duração do intervalo em minutos. Quando 

for variável, o campo deverá ser informado manualmente. A duração do 

intervalo deve ser de no máximo 999 minutos. 

  

8.2 Cadastro de Horários - Jornadas 

 

 

No sistema BuddyWin Folha de Pagamento, em: 

 Cadastros 

 Horários 

 Jornadas 

 Incluir e/ou Consulta 
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 Empresa: Corresponde a empresa de menor código e que seja matriz e 

cujo identificador do empregador seja o que está preenchido no 

campo Id. Empregador. 

 Id. Empregador: Corresponde ao identificador do empregador. Esse 

campo sempre estará desabilitado. 

 Jornada: Código da jornada para o id. empregador. O campo é 

obrigatório. 

8.3 Cadastro de Horários - Jornadas - Aba Página 1 

 

 
No sistema BuddyWin Folha de Pagamento, em: 

 Cadastros 

 Horários 

 Jornadas 

 Incluir e/ou Consulta 

 Aba “Página 1” 
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 Descrição: Descrição da jornada. O campo é obrigatório. 

 

 Tipo de Jornada: Define qual será o tipo de jornada adotado para esse 

registro: jornada semanal, jornada 12 x 36 ou demais tipos de jornadas. 

 Detalhes: Nos detalhes de jornadas serão adicionados os dias e horários 

que irão compor a jornada. É obrigatório pelo menos um detalhe. 

 Dia: Será possível selecionar no campo as seguintes opções: 

segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, 

sábado, domingo e dia variável. Essa última opção apenas poderá 

ser gravada se o tipo de jornada for diferente de Jornada com 

horário diário e folga fixos. 

 

 Horário: Nesse campo será possível selecionar apenas os horários 

definidos para o mesmo id. empregador da empresa selecionada. 
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9 Menu: Cadastros - Eventos  

9.1 Cadastros Eventos – Página 1  

 

Acessar o sistema BuddyWin Folha de Pagamento nas opções: 

 Cadastros 

 Eventos 

 Incluir e/ou Consulta 

 Aba “Página 1” 

 

 
 
 

 Tipo Evento: Preencher com as opções Desconto ou Provento. 

 Descrição eSocial: Descrição do evento que será gerado no eSocial. O 

preenchimento deste campo é obrigatório. 
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 Rubrica: Preencher com o código da Natureza da Rubrica. O 

preenchimento deste campo não é obrigatório para o eSocial e só serão 

gerados os eventos com esse campo preenchido.  

 Saldo de Salários na Rescisão: Irá identificar se o evento corresponde 

a Saldo de Salários na Rescisão (eSocial). 

 Código de Incidência Tributária – Previdência Social: Armazenará o código 

de incidência da previdência social. O preenchimento deste campo é 

obrigatório. 

 Código de Incidência Tributária – IRRF: Armazenará o código de incidência 

do IRRF. O preenchimento deste campo é obrigatório. 

 Código de Incidência Tributária – Contribuição Sindical Laboral: 

Armazenará o código de contribuição Sindical Laboral. O preenchimento 

deste campo é obrigatório. 

 

 Código de Incidência Tributária – FGTS: Armazenará o código de 

incidência do FGTS. O preenchimento deste campo é obrigatório. 

 

9.2 Cadastros Eventos – Página 2 

 

Acessar o sistema BuddyWin Folha de Pagamento nas opções: 

 Cadastros 

 Eventos 

 Incluir e/ou Consulta 

 Aba “Página 2” 
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 Observação: Esse campo será utilizado para informar observações 

relacionadas à rubrica ou a sua utilização. O preenchimento deste campo 

não é obrigatório. 
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10 Menu: Cadastros – Convocação de Trabalho Intermitente 

10.1 Cadastro de Convocação de Trabalho Intermitente  

 

Acessar o sistema BuddyWin Folha de Pagamento nas opções: 

 Cadastros 

 Convocação de Trabalho Intermitente 

 Incluir e/ou Consulta 

 

 

 Empresa: Campo no qual o usuário deverá selecionar a empresa para a 

qual deseja incluir a convocação. 
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 Funcionário: Campo no qual o usuário deverá selecionar o funcionário para 

o qual deseja incluir a convocação. Só estarão disponíveis os intermitentes, 

isto é, aqueles cuja Categoria do eSocial seja = 111. 

 Convocação: Campo no qual após a gravação do registro o sistema 

demonstrará o código da convocação. Será preenchido automaticamente 

pelo sistema. 

 Data Inicial: Trata-se da data que inicia a prestação de serviço a qual o 

funcionário está sendo convocado. 

 Data Final: Trata-se da data que termina a prestação de serviço a qual o 

funcionário está sendo convocado. 

 

 Quadro Dias/Horas de Trabalho 

 

 

 

 Qtde Dias: Quantidades de dias trabalhados na convocação. 

 

 Quadro Jornada de Trabalho 
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 Jornada de Trabalho: Neste campo o usuário deve selecionar a jornada que 

o funcionário terá que cumprir neste período de convocação, caso seja 

uma jornada fixa. 

 Descrição Jornada: Neste campo o usuário deve descrever a jornada que o 

funcionário terá que cumprir neste período de convocação, caso seja uma 

jornada variável. 

Deverá ser selecionada uma jornada fixa ou descrita uma variável e nunca 

ambos preenchidos simultaneamente. 

 

 Quadro Local de Trabalho 

 

 Indicativo do Local da Prestação de Trabalho: Campo no qual o usuário 

deve preencher o indicativo do local onde o funcionário prestará o serviço, 

de acordo com as opções previstas no eSocial. 

 Tipo de Logradouro: Campo no qual o usuário deverá selecionar o tipo de 

logradouro do local onde o funcionário trabalhará nesta convocação. 

 Logradouro: Campo no qual o usuário deverá selecionar o tipo de 

logradouro do local onde o funcionário trabalhará nesta convocação. 

 Complemento: Campo no qual o usuário deverá descrever o complemento 

do endereço do local onde o funcionário trabalhará nesta convocação. 

 Bairro: Campo no qual o usuário deverá descrever o bairro do local onde o 

funcionário trabalhará nesta convocação. 

 CEP: Campo no qual o usuário deverá descrever o CEP do local onde o 

funcionário trabalhará nesta convocação. 

 Município: Campo no qual o usuário deverá selecionar o município do local 

aonde o funcionário trabalhará nesta convocação. 
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11 Menu: Férias 

11.1 Cadastro de Aviso Prévio 

 

Acessar o sistema BuddyWin Folha de Pagamento nas opções: 

 Férias 

 Aviso de Férias 

 Incluir e/ou Consulta 

 

 

 

 Início das Férias: Informar a data de início das férias. 

 

Observação: Ao incluir aviso de férias, será enviado o Evento S-2230 (Afastamento 

Temporário) ao eSocial. A utilização deste recurso é Facultativa, pois, o Evento S-

2230 pode ser enviado através das Férias. 
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11.2 Cadastro de Férias 

 

Acessar o sistema BuddyWin Folha de Pagamento nas opções: 

 Férias 

 Incluir e/ou Consulta 

 

 

 Início das Férias: Informar a data de início das férias. 

Ao alterar férias que já foram enviados para o eSocial, o sistema irá apresentar 

o campo Início das Férias desabilitado. 

 Fim das Férias: Este campo ficará desabilitado e preenchido. 
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Durante a inclusão, o sistema verifica se as informações preenchidas em 

Empresa, Funcionário e Nº Férias correspondem a um aviso prévio. Se sim, 

automaticamente são buscadas as informações do aviso e a tela é 

preenchida. Quando isso acontecer e a data de início das férias for maior 

ou igual que o início da obrigatoriedade da empresa, o sistema desabilita 

os seguintes campos: 

 – Tipo de Férias; 

 – Início Per. Aquisitivo; 

 – Fim Per. Aquisitivo; 

 – Início das Férias; 

 – Fim das Férias; 

 – Dias de Férias; 

 – Nº Faltas; 

 – Dias a Desconsiderar; 

 – Dias a Desconsiderar – 1º Mês; 

 – Dias a Desconsiderar – 2º Mês; 

 – Dias a Desconsiderar – 3º Mês. 

Durante a alteração, se as férias foram cadastradas a partir de um aviso de 

férias e se a data de início das férias for maior ou igual ao início da 

obrigatoriedade da empresa, os mesmos campos estarão desabilitados. 
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12 Menu: Rescisão 

12.1 Rescisão – Aviso Prévio  

 

Acessar o sistema BuddyWin Folha de Pagamento nas opções: 

 Rescisão 

 Aviso Prévio 

 Incluir e/ou Consulta 

 

Lembrete: 

Esta opção só poderá ser acessada por empresas que já tenham iniciado o envio 

para o eSocial, ou seja,  quando o Início eSocial estiver preenchido. Caso, 

contrário, o sistema não permitirá o acesso, apresentando a mensagem: 

“Atenção. Não existe empresa liberada para o eSocial.” 
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 Tipo de Aviso Prévio: Neste campo poderá ser informado o tipo de aviso 

prévio. Este campo ficará habilitado após o preenchimento dos campos 

Empresa e Funcionário. 

 Este campo irá disponibilizar as seguintes opções: 

1 - Aviso prévio trabalhado dado pelo empregador ao empregado, que 

optou pela redução de duas horas diárias [caput do art. 488 da CLT]; 

2 - Aviso prévio trabalhado dado pelo empregador ao empregado, que 

optou pela redução de dias corridos [parágrafo único do art. 488 da CLT]; 

4 - Aviso prévio dado pelo empregado (pedido de demissão), não 

dispensado de seu cumprimento, sob pena de desconto, pelo empregador, 

dos salários correspondentes ao prazo respectivo (§2º do art. 487 da CLT); 

 Comunic. Aviso: Neste campo poderá ser informada a data de 

comunicação do aviso prévio para o funcionário. Este campo ficará 

habilitado após o preenchimento dos campos Empresa e Funcionário. 

Validações 

- O preenchimento deste campo é obrigatório, portanto, quando o mesmo 

estiver sem preenchimento, irá apresentar a seguinte mensagem: “Atenção. 

A Dt. Comunic. Aviso deve ser preenchida.”. 

- Se a Dt. de Transferência do Funcionário estiver sem preenchimento e o 

campo Dt. Comunic. Aviso for inferior Dt. Admissão do Funcionário. O 

sistema foi tratado para apresentar a seguinte mensagem: “Atenção. A Dt. 

Comunic. Aviso deve ser igual ou maior a data de admissão do 

funcionário.” 

- Se a Dt. De Transferência do Funcionário estiver preenchida, indicando que 

o funcionário foi transferido, e a Dt. Comunic. Aviso for inferior a Dt. 

Transferência, irá apresentar a seguinte mensagem: “Atenção. Dt. Comunic. 

Aviso deve ser igual ou maior a data de transferência do funcionário.” 

Este campo será gerado para o eSocial, portanto ele será destacado na 

cor verde e em negrito. 

 Prevista Demissão: Neste campo deverá ser informada a data prevista para 

desligamento do funcionário. Este campo ficará habilitado após o 

preenchimento dos campos Empresa e Funcionário.  
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Validações 

- O preenchimento deste campo é obrigatório, portanto, quando o mesmo 

estiver sem preenchimento, irá apresentar a seguinte mensagem: “Atenção. 

A Dt. Prevista Demissão deve ser preenchida”. 

- Se a Dt. Prevista Demissão do Funcionário for inferior ou igual ao campo Dt. 

Comunic. Aviso. O sistema irá apresentar a seguinte mensagem: “Atenção. 

A Dt. Prevista Demissão não pode ser menor ou igual a Dt. Comunic. Aviso”. 

- Se a Dt. Prevista Demissão do Funcionário for inferior ao primeiro dia do mês 

e exercício que a empresa iniciou no eSocial,  irá apresentar a seguinte 

mensagem: “Atenção. A Dt. Prevista Demissão é anterior ao início da 

empresa no eSocial.” 

Este campo será gerado para o eSocial, portanto ele será destacado na 

cor verde e em negrito. 

Observações: Neste campo deverá ser informada as observações a respeito do 

desligamento do funcionário. Neste campo poderão ser informados até 255 

caracteres. 

Este campo será gerado para o eSocial, portanto ele será destacado na cor verde 

e em negrito. 

 Quadro Cancela Aviso Prévio: Este campo deverá ser preenchido quando o 

aviso prévio for cancelado.  

Este campo inicialmente ficará desabilitado, o mesmo apenas será habilitado 

quando o aviso prévio já tenha sido incluído para o eSocial. Quando este campo 

for marcado, o sistema automaticamente liberará para preenchimento os campos 

Dt. Canc. Aviso, Motivo do Cancelamento do Aviso Prévio e Observações do 

Cancelamento do Aviso Prévio. 

 Dt. Canc. Aviso: Neste campo deverá ser informada a data de 

cancelamento do aviso prévio. Este campo ficará inicialmente desabilitado 

e será habilitado apenas quando o campo Cancela Aviso Prévio estiver 

marcado. 

Validações 

- A partir do momento em que a opção Cancela Aviso Prévio estiver 

marcada, o campo Dt. Canc. Aviso será de preenchimento obrigatório, 

portanto, se a opção Cancela Aviso Prévio estiver marcada, e o campo Dt.  
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Canc. Aviso não estiver preenchido, o sistema apresentará a seguinte 

mensagem: “Atenção. A Dt. Canc. Aviso deve ser preenchido.” 

- Se o campo Cancela Aviso Prévio estiver marcado e o campo Dt. Canc. 

Aviso for menor ou igual a Dt. Comunic. Aviso o sistema foi tratado para 

apresentar a seguinte mensagem: “Atenção. A Dt. Canc. Aviso não pode 

ser menor ou igual que a Dt. Comunic. Aviso.”. 

Este campo será gerado para o eSocial, portanto ele será destacado na cor verde 

e em negrito. 

 Motivo do Cancelamento do Aviso Prévio: Neste campo deverá ser 

informado o Motivo do Cancelamento do Aviso Prévio. Este campo ficará 

inicialmente desabilitado e será habilitado apenas quando o campo 

Cancela Aviso Prévio estiver marcado. 

Quando este campo estiver habilitado, o sistema irá disponibilizar as 

seguintes opções para preenchimento: 

 

1 – Reconsideração prevista no artigo 489 das CLT; 

2 – Determinação Judicial; 

3 – Cumprimento de norma legal; 

9 – Outros 

Validações 

- A partir do momento em que a opção Cancela Aviso Prévio estiver 

marcada, o campo Motivo do Cancelamento do Aviso Prévio será de 

preenchimento obrigatório, portanto, se a opção Cancela Aviso Prévio 

estiver marcada, e o campo Motivo do Cancelamento do Aviso Prévio não 

estiver preenchido, irá apresentar a seguinte mensagem: “Atenção. O 

Motivo do Aviso Prévio deve ser preenchido.” 

 Observações do Cancelamento do Aviso Prévio: Neste campo deverá ser 

informada as observações do cancelamento do aviso prévio. Neste campo 

poderão ser informados até 255 caracteres. 

Este campo será gerado para o eSocial, portanto ele será destacado na cor verde 

e em negrito. 
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Após realizar o preenchimento das informações, será permitido no processo de 

gravação realizar a impressão do aviso prévio automaticamente, levando em 

consideração o Tipo de Aviso Prévio preenchido.  

No caso de um aviso prévio configurado com os tipos: 

1 - Aviso prévio trabalhado dado pelo empregador ao empregado, que 

optou pela redução de duas horas diárias [caput do art. 488 da CLT] 

 Ou 

2 – Aviso prévio trabalhado dado pelo empregador ao empregado, que 

optou pela redução de dias corridos [parágrafo único do art. 488 da CLT] 

Será permitido realizar a impressão automática na inclusão do aviso ou pela 

opção Rescisão / Relatórios / Impressão do Aviso Prévio do Empregador. 

No caso de um aviso prévio configurado com o tipo: 

4 - Aviso prévio dado pelo empregado (pedido de demissão), não 

dispensado de seu cumprimento, sob pena de desconto, pelo empregador, 

dos salários correspondentes ao prazo respectivo (§2º do art. 487 da CLT) 

 

Será permitido realizar a impressão automática na inclusão do aviso ou pela 

opção Rescisão / Relatórios / Impressão do Aviso Prévio do Empregado. 

 

12.2 Rescisão – Incluir – Aba Dados Gerais 

 

Acessar o sistema BuddyWin Folha de Pagamento nas opções: 

 Rescisão 

 Incluir e/ou Consulta 

 Aba “Dados Gerais” 
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 Data de Demissão: Corresponderá a Data de Demissão do empregado. 

 Causa Demissão eSocial: Campo incluído para informar a causa da 

demissão de acordo com o eSocial. 

Se a Categoria eSocial do funcionário a que se refere a rescisão estiver 

preenchido com código 721, serão apresentadas as seguintes causas de 

demissão do eSocial: 

01 Exoneração do Diretor Não Empregado sem justa causa, por deliberação da assembleia, 

dos sócios cotistas ou da autoridade competente. 

 

02 Término de Mandato do Diretor Não Empregado que não tenha sido reconduzido ao 

cargo. 
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03 Exoneração a pedido de Diretor Não Empregado. 

 

04 Exoneração do Diretor Não Empregado por culpa recíproca ou força maior. 

 

05 Morte do Diretor Não Empregado. 

 

06 Exoneração do Diretor Não Empregado por falência, encerramento ou supressão de 

parte da empresa. 

 

99 Outros. 

 

 
Para funcionários já adicionados anteriormente, foi adicionado um reparo depois 

da atualização de estrutura para preencher esse campo: 

– Para Categoria eSocial diferente de 201, 202, 305, 308, 401, 410, 701, 711, 

712, 721, 722, 723, 731, 734, 738, 741, 751, 761, 771, 781, 901, 902, 903, 904, 905 

e Tipo de Salário diferente de 11, 12 o campo será preenchido de acordo 

com o código do campo Causa Demissão: 

 

Causa Demissão Causa Demissão eSocial 

01 01 

02 02 

03 27 

04 07 

05 33 

08 10 

10 06 

13 30 

14 10 

15 10 

 
- Para os códigos de Causa Demissão que não constam na tabela acima, o 

campo Causa Demissão eSocial não será preenchido. 

– Para Categoria eSocial igual a de 721 e Tipo de Salário diferente de 11, 12 

o campo será preenchido de acordo com o código do campo Causa 

Demissão: 

Causa Demissão Causa Demissão eSocial 

02 01 

03 04 

04 03 

09 99 

08 05 

14 05 
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15 05 

 
O preenchimento deste campo é obrigatório se a data de demissão for 

maior ou igual à data de início da empresa no eSocial. 

 Fim Quarentena: Campo incluído para informar a data final da quarentena. 

O preenchimento do campo não é obrigatório, mas quando preenchido 

deve ser maior que a Data Demissão. 

 Tipo de Aviso Prévio: Este campo será habilitado nas mesmas condições 

que são habilitadas o campo Data Início Aviso, conforme especificado 

abaixo: 

Quando o campo Tipo de Aviso Prévio estiver preenchido com: 

  1 - Aviso Prévio Indenizado; 

  2 - Aviso Prévio Trabalhado; 

  3 - Descontar Aviso Prévio. 

Quando o campo Tipo de Aviso Prévio estiver preenchido com 0 - Não possui 

Aviso Prévio e o campo Causa da Demissão estiver preenchido com 02 - Demissão 

sem Justa Causa. Será obrigatório o preenchimento do campo Dt. Comunic. 

Aviso quando o campo Data Início Aviso estiver preenchido e não for rescisão de 

complemento. 

 Indicador de Aviso Prévio: Deverá ser informado o Indicador de 

Cumprimento de Aviso Prévio que poderá assumir os seguintes valores: 

0 – Cumprimento total 

1 – Cumprimento parcial em razão de obtenção de novo emprego     

pelo empregado 

2 – Cumprimento parcial por iniciativa do empregador 

3 – Outras hipóteses de cumprimento parcial do aviso prévio 

4 – Aviso prévio indenizado ou não exigível 

O preenchimento deste campo é obrigatório se a data de demissão for maior ou 

igual à data de início da empresa no eSocial. 

 CNPJ Sucessora: Este campo é para informar o CNPJ da empresa sucessora, 

quando a rescisão for por motivo de Mudança de Regime Trabalhista. Este 

campo será habilitado somente para a Causa Demissão 13 – Mudança de 

Regime Trabalhista. 
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Este campo será gerado para o eSocial, portanto ele será destacado na cor  

verde e em negrito. 

 Nº Certidão Óbito: Campo incluído para informar o número da certidão de 

óbito, quando o campo Causa Demissão eSocial estiver preenchido com a 

causa 09 ou 10 que se refere a falecimento. O preenchimento deste campo 

é obrigatório se a data de demissão for maior ou igual à data de início da 

empresa no eSocial. 

 Nº Processo Trabalhista: Campo incluído para informar o número que 

identifica o processo trabalhista, quando o desligamento se der por decisão 

judicial. O preenchimento do campo não é obrigatório. 

 Botão Obs. 

 

 

 Observação: Incluído o Botão Obs. Para cadastrar as observações referente 

a rescisão do funcionário. Os campos destacados em verde e em negrito 

correspondem aos campos que são gerados para o eSocial. As informações 

do Botão Obs. também serão geradas para o eSocial. 

 

 

 

 

 

 



Manual  Última Versão: 1.0.0.0.3 
eSocial Data da Versão: 20/06/2018 

 

 110 
 

Os Direitos de Propriedade sobre o presente trabalho são reservados, exclusivamente a Glan Data Sistemas, não sendo permitidas cópias, reproduções e/ou 
distribuição total e/ou parcial, por quaisquer meios e/ou mídias, por qualquer outra Pessoa Física e/ou Jurídica, sem prévia autorização formal. 

 

 

 

 

12.3 Rescisão – Botão eSocial 

 

Acessar o sistema BuddyWin Folha de Pagamento nas opções: 

 Rescisão 

 Incluir e/ou Consulta 

 Botão eSocial 

 

 

Ao incluir ou alterar um complemento rescisório, o usuário visualizará um novo 

botão intitulado eSocial. Neste botão existem dados complementares necessários 

para o eSocial. São eles: 

 

 
 

 

 Descrição da situação que originou o complemento: Trata-se de um campo 

de preenchimento obrigatório aonde o usuário precisa descrever a 

situação que originou o complemento. 

  

 Remuneração relativa a verbas de natureza salarial e não salarial devidas 

pela empresa sucessora:  Usuário deve ticar se for o caso. 
 

 

 

 

 

 

 



Manual  Última Versão: 1.0.0.0.3 
eSocial Data da Versão: 20/06/2018 

 

 111 
 

Os Direitos de Propriedade sobre o presente trabalho são reservados, exclusivamente a Glan Data Sistemas, não sendo permitidas cópias, reproduções e/ou 
distribuição total e/ou parcial, por quaisquer meios e/ou mídias, por qualquer outra Pessoa Física e/ou Jurídica, sem prévia autorização formal. 

 

 

12.1 Rescisão – Liberar eSocial 

  
Acessar o sistema BuddyWin Folha de Pagamento nas opções: 

 Rescisão 

 Liberar eSocial 

 

O envio das rescisões para o eSocial não poderá ser no momento da inclusão, 

porque antes do envio existe a necessidade de realizar algumas conferências , 

portanto, foi disponibilizada uma tela que será responsável por liberar as rescisões 

para o envio das rescisões para o eSocial.  

 

 

 

 Empresa Inicial: Irá sugerir o código da menor empresa nas condições 

acima. E ao selecionar o browse irá disponibilizar todas as empresas nas 

condições acima. 
  

 Empresa Final: Irá sugerir o código da maior empresa nas condições acima. 

E ao selecionar o browse irá disponibilizar todas as empresas nas condições 

acima. 

 

 Botão Marcar - Empresas: Ao selecionar este botão, irá marcar todas as 

empresas apresentadas no GRID. 
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 Botão Desmarcar - Empresas: Ao selecionar este botão, irá desmarcar todas 

as empresas apresentadas no GRID. 
 

 Funcionário Inicial: Irá sugerir o código do menor funcionário nas condições 

acima. E ao selecionar o browse irá disponibilizar todos os funcionários da 

empresa selecionada nas condições acima. 

 

 Funcionário Final: Irá sugerir o código do maior funcionário nas condições 

acima. E ao selecionar o browse irá disponibilizar todos os funcionários da 

empresa selecionada nas condições acima. 

 

 Botão Marcar - Funcionários: Ao selecionar este botão, irá marcar todos os 

funcionários apresentados no GRID. 

 

  Botão Desmarcar - Funcionários: Ao selecionar este botão, irá marcar todos 

os funcionários apresentados no GRID. 
 
  

Se o usuário selecionar o botão Liberar o sistema será responsável por liberar as 

rescisões das empresas e funcionários selecionados. Quando o processo for 

finalizado, o sistema irá apresentar a seguinte mensagem: “Rescisão liberada com 

sucesso!”. 

Observação: Só será permitido acessar essa tela se: 

  

 A rescisão não for um Complemento; 

 A rescisão estiver calculada corretamente; 

 A rescisão ainda não tiver sido enviada ao eSocial, portanto, estará com a 

coluna eSocial em branco; 

 Ainda não tenha sido liberada para envio ao eSocial; 

 Que não tenha vindo do RH-Online; 

 A empresa já tenha iniciado o envio para o eSocial; 

 A data de demissão deve ser maior ou igual a início da obrigatoriedade da 

2ª Fase do eSocial. 
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13 Menu: Folha  

 

13.1 Valores de INSS Recolhidos/Recolher – Valores Recolhidos - Cálculo 

 

Acessar o sistema BuddyWin Folha de Pagamento nas opções: 

 Folha 

 Valores de INSS Recolhidos/Recolher 

 Valores Recolhidos – Cálculo 

 Incluir e/ou Consulta 

 

 

 

Nesta opção os usuários cadastram informações de outros vínculos empregatícios, 

nos quais já tenha sido recolhida Contribuição Previdenciária. 

 Categoria: Preencher qual a categoria do funcionário na outra empresa na 

qual ele trabalha. 

 CNPJ: Informar o CNPJ da empresa na qual o funcionário trabalhe. 

 CPF: Informar o CPF da outra empresa na qual o funcionário trabalhe (caso 

ela não tenha CNPJ). 
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 Remuneração: Informar a remuneração que o funcionário receba na outra 

empresa. 

 

Observação: É obrigatório preencher a inscrição da outra empresa em CNPJ ou 

CPF  e preencher a remuneração recebida pelo funcionário na outra empresa. 

 

13.2 Valores de INSS Recolhidos/Recolher – Valores á Recolher – RPA (SEFIP) 

 

Acessar o sistema BuddyWin Folha de Pagamento nas opções: 

 Folha 

 Valores de INSS Recolhidos/Recolher 

 Valores á Recolher – RPA (SEFIP) 

 Incluir e/ou Consulta 

 

 

Nesta opção os usuários cadastram informações de recibos RPA para autônomos 

avulsos. 
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 Função: Preencher qual a função do autônomo. 

 Natureza atividade: Preencher com a natureza da atividade para 

determinadas categorias de autônomos. 

 Indicativo Desconto Contr. Previdenciária: Preencher o indicador de 

desconto da contribuição previdenciária no caso do autônomo ter 

múltiplos vínculos. 

 Especificação: Informar os valores de Serviços prestados. 

 Evento: Informar os eventos de pagamento de serviços prestados. 

 Descontos: Informar os descontos de Serviços prestados.  

 Evento: Informar os eventos de descontos de serviços prestados. 
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14 Menu: Cálculo  

14.1 Diferença Salarial - Incluir  

 

Acessar o sistema BuddyWin Folha de Pagamento nas opções: 

 Cálculo 

 Diferença Salarial 

 Incluir 

 

 
 

Nesta opção as informações são individualizadas por funcionário de forma que é 

possível diferenciar os dados de um funcionário para outro se necessário. 

 

 Qtde eSocial: Informar a quantidade correspondente ao evento. 

 

 Valor Unitário: O valor unitário será automaticamente preenchido. 

 

 

 



Manual  Última Versão: 1.0.0.0.3 
eSocial Data da Versão: 20/06/2018 

 

 117 
 

Os Direitos de Propriedade sobre o presente trabalho são reservados, exclusivamente a Glan Data Sistemas, não sendo permitidas cópias, reproduções e/ou 
distribuição total e/ou parcial, por quaisquer meios e/ou mídias, por qualquer outra Pessoa Física e/ou Jurídica, sem prévia autorização formal. 

 

 

14.2 Diferença Salarial – Cálculo da Diferença  

 

Acessar o sistema BuddyWin Folha de Pagamento nas opções: 

 Cálculo 

 Diferença Salarial 

 Cálculo da Diferença 

 Botão eSocial 

 

 

Nesta tela do botão eSocial, existem campos com dados complementares 

necessários para o eSocial. São eles: 
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 Tipo do instrumento ou situação ensejadora: Preencher instrumento ou 

situação ensejadora da diferença salarial. 

 Data da Assinatura: Necessária para os casos de acordo coletivos, por 

exemplo. 

 

  Data em que passa a produzir Efeito: Informar a data em que passa a 

produzir efeito de acordo coletivo, por exemplo. 

 Descrição da situação que originou o pagamento da diferença: Preencher 

a situação que originou o pagamento da diferença. 

 

Observação: As informações que forem preenchidas aqui na tela de cálculo 

valerão para todos os funcionários para os quais for calculada a diferença salarial. 
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15  Menu: Rotinas 

15.1 Rotinas – Bloquear Competência  

  

Acessar o sistema BuddyWin Folha de Pagamento nas opções: 

 Rotinas 

 Bloquear Competência 

 

 

No grid aonde as empresas são demonstradas foi adicionada uma nova 

coluna intitulada Início eSocial, na qual o sistema demonstrará a competência 

inicial de entrega do eSocial de cada empresa (quando configurada). Esta 

informação foi adicionada porque o bloqueio realizado por esta opção será o 

gatilho para a geração das remunerações da empresa no mês no eSocial. 

Desta forma, o usuário conseguirá ver as empresas que já deram início a 

entrega do eSocial antes de fazer o bloqueio. Além desta mudança, quando 

o usuário clicar em Alterar a mensagem de confirmação do sistema foi 

alterada, alertando ao usuário que este processo irá disparar a geração dos 

cálculos ao eSocial. 
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16 Menu: Configurações  

16.1 Parâmetros da Folha de Pagamento – Aba Principal 

 

Acessar o sistema BuddyWin Folha de Pagamento nas opções: 

 Configurações 

 Parâmetros da Folha de Pagamento 

 Aba “Principal” 

 

 Quadro Dados do Contato para o eSocial 

Na aba “Principal” foi criado o quadro Dados do Contato para o eSocial aonde 

poderá estar preenchendo os dados do contato na empresa (Nome do Contato, 

CPF do Contato, DDD, Telefone, Celular e E-mail) para ser gerado no eSocial.  

O contato configurado nesta opção poderá ser usado na geração do eSocial de 

várias empresas. É mais indicado para os casos em que uma mesma pessoa seja o 

contato de várias empresas. Existe ainda a possibilidade de configurar um contato 

específico para cada empresa conforme explicado anteriormente (no 

botão Contato do Cadastro das Empresas). 

 

 

 

No quadro Dados do contato para o eSocial,  o campo Nome do contato permitirá 

a digitação de até 70 caracteres e não mais 60 como em versões anteriores do 

leiaute. 

Empresas que tenham o nome do contato com mais de 60 caracteres e estejam 

com o conteúdo do campo incompleto devem acessar esta opção e 

complementarem o nome. 

Lembrando que esta opção é utilizada por quem quer configurar um contato 

geral para várias empresas. 


