CÁLCULO DE RESCISÃO

 Explicação: Esta rotina tem como objetivo realizar o cálculo de rescisão de funcionários que estão se desligando
da empresa.

 Para realizar esta operação acesse o módulo: Folha de pagamento.

 Em seguida acesse: Atualizações > Rotinas de Rescisão.
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 Será aberta a tela abaixo. Selecione o (1) Funcionário em que será realizado o seu desligamento.
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 Explicação dos campos:
(2) Nestes campos informe a Data do Afastamento, a Data da Homologação (pode ser a mesma do afastamento) e
Data do Aviso Prévio, indenizado ou trabalhado.

(3) Nestes campos informe os Dias do Aviso Prévio Indenizado, os Dias de saldo de salário a pagar e o Código do
Saque.
(4) Informe neste campo o Saldo p/ fins rescisórios, que é o saldo do extrato do FGTS do funcionário (Será
adicionado automaticamente ao valor do FGTS da rescisão).
(5) Nestes campos informe a Chave de Conectividade Social, a Data para Pagamento do FGTS e a Causa de
rescisão, ex: Disp. S/ justa causa (mais de 1 ano).
(6) Efetue os lançamentos devidos, ex: Horas Extras, Descontos de VT, Descontos de Faltas e etc. A cada
lançamento realizado clique no item Atual.lista, para que sejam levadas as informações que serão visualizadas na tela.
Depois da inclusão das informações clique no ícone do Disquete para salvar e confirme a alteração do registro.
(7) Clique em “Cálculo” para realizar o cálculo da rescisão.
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 Na próxima tela clique em OK, e confirme o cálculo.

Obs: Se o funcionário
realizou horas extras,
esta flag deve estar
marcada.

 Em seguida, o sistema retornará para tela da rescisão, com a demonstração das verbas rescisórias.
 Realize a conferência dos valores da rescisão. Após o cálculo clique no item Recibo na parte superior da
tela e realize a emissão do Termo de Rescisão.

Caso haja médias, clique
em: Demonstrativo
Média para visualiza-las.
Para realizar a emissão do
aviso prévio clique em:
Formulários Genéricos.
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GRRF (Guia de Recolhimento Rescisório)

 Para calcular a GRRF, clique no item GRRF localizado na parte superior da rescisão.

 Será aberta a tela abaixo. Selecione a opção: (1) GRRF (Magnético), o (2) Cód. do Funcionário, a (3) Data do
Recolhimento e clique no ícone da Impressora e confirme a emissão do relatório.
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 Após isso será aberto um arquivo em formato de texto. Clique em: Arquivo > Salvar como, escolha a pasta onde o
arquivo será salvo, para que depois possa ser importado e validado no programa GRRF da Conectividade Social.
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