
 

 

  



 

 

 

INTRODUÇÃO 

Tendo em vista que o advento do e-Social passa a vigorar em 01/01/2018 para 

empresas com faturamento superior a 78 milhões ano tendo como base o ano de 2016 a Rech 

Informática preparou um material com os principais pontos de mudança no ERP SIGER® e que 

devem ser revistos e tratados pelos usuários. 

O advento do eSocial irá solicitar as empresas informações pertinentes as áreas de 

pessoal (Folha de Pagamento) e SST (Saúde e Segurança do Trabalho). Os clientes que 

desejarem enviar a partir do ERP SIGER® informações sobre ambas as áreas, deverão ter 

contratados os módulos de Folha de Pagamento e Recursos Humanos. 

Como o governo vem revisando e alterando os layouts para o desenvolvimento do que 

deve ser enviado ao eSocial iremos disponibilizar este manual de orientações em diferentes 

versões, a versão 1.0 disponibilizada em 23/10/2017 tratou basicamente do cadastro da 

empresa, tabelas genéricas, tabelas por empresa, cadastro do funcionário e afastamentos. Esta 

versão irá tratar sobre o cadastro de eventos, tabela de processos e rotinas pertinentes ao 

fechamento da folha de pagamento. 

  



 

 

 

ÍNDICE 

1 PROCESSOS ADMINISTRATIVOS/ JUDICIAIS ............................................................ 4 

2 CÓDIGO DE INCIDÊNCIA DAS RUBRICAS PARA ESOCIAL .......................................... 4 

3 AVISO PRÉVIO TRABALHADO ................................................................................. 6 

4 RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO ................................................................ 6 

4.1 Nº ATESTADO DE ÓBITO ..................................................................................... 7 

4.2 CÓDIGO DO PROCESSO ...................................................................................... 7 

4.3 TIPO/ INSCRIÇÃO ................................................................................................ 7 

5 INATIVAÇÃO DEPENDENTE .................................................................................... 7 

6 CADASTRO DA EMPRESA ....................................................................................... 8 

7 ROTINAS ESOCIAL ................................................................................................. 9 

7.1 TAREFAS A SEREM ENVIADAS AO ESOCIAL ........................................................ 9 

7.2 REVISÃO E AJUSTE DA BASE DE DADOS ............................................................. 9 

7.3 ATUALIZAÇÃO DE CADASTROS ......................................................................... 10 

 

  



 

 

1 PROCESSOS ADMINISTRATIVOS/ JUDICIAIS 

No menu 1.C.I. tabela 63 devem ser cadastrados os processos administrativos/ 

judiciais que a empresa possua.  

Acessar o menu 1.C.I. tabela 63 

 

 

2 CÓDIGO DE INCIDÊNCIA DAS RUBRICAS PARA ESOCIAL 

A partir da versão 17.20 com atualização após dia 20/11/2017 o ERP SIGER® passou a 

carregar automaticamente as incidências de rubricas para os seguintes eventos: 

      1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 21 27 28 29 30 31 33 34 37 38 39

 40 42 44 45 46 48 49 50 59 66 70

 71 73 74 76 77 78 79 86 90 92 93

 94 95 96 97 98 99 200 201 202 203 204

 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215

 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226

 227 228 229 230 231 232 233 234 235 251 252

 253 254 255 256 257 262 291 292 293 323 324 



 

 

Para os demais eventos existentes na base de dados, deverá o usuário acessar o menu 

1.7.A. informar o evento e acessar o botão DADOS eSocial.  

 

 

No campo Natureza de Rubrica acessar o browser de consulta com F8.  

Quando informada Natureza de Rubrica deverão também ser informados os códigos 

de incidência para INSS/ IRRF/ FGTS e contribuição sindical, quando estes indicarem que não 

haverá incidência sobre qualquer deles, deverá ser informado o código do processo que abone 

tal imposto. 

 

 

 



 

 

3 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 

Ao emitir um aviso prévio trabalhado, este deve ser informado ao eSocial, para isto é 

necessário acessar o cadastro do funcionário, menu 1.8.A. botão AVISO PRÉVIO para indicar a 

data a data do aviso prévio, data prevista para o desligamento e tipo do aviso prévio. 

 

4 RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 

Quando realizado cálculo de rescisão de contrato de trabalho, deverão ser preenchidas 

informações no botão dados p/ eSocial. 

 



 

 

 

4.1 Nº atestado de óbito 

Informar apenas para rescisão por falecimento do funcionário. 

4.2 Código do processo 

Informar o código do processo já cadastrado no menu 1.C.I. tabela 63 apenas para 

quando a rescisão for baixa por justiça do trabalho. 

4.3 Tipo/ inscrição 

Devem ser informados apenas quando a rescisão for cessão sem ônus outra empresa 

ou cessão sem ônus mesma empresa. 

 

5 INATIVAÇÃO DEPENDENTE 

Quando o dependente deixar de ser dependente em todos os sentidos (pensão; plano 

de saúde; IRRF) não deverá mais ser enviado ao eSocial, para atender tal necessidade 

habilitamos o campo DATA DE INATIVAÇÃO que deve ser preenchido afim de indicar a partir 

de qual data não mais gerar este nos layouts do eSocial. 



 

 

  

6 CADASTRO DA EMPRESA 

Foram inseridos novos campos no botão DADOS P/ ESOCIAL no cadastro da empresa, 

menu 1.2.A. Confira como era na versão 1.0 e como ficou na versão 2.0. 

Versão 1.0 

 

  



 

 

Versão 2.0 

 

OBS: Foram implementados os campos circulados em vermelho. 

 

7 ROTINAS ESOCIAL 

7.1 Tarefas a serem enviadas ao eSocial 

Sempre que for realizada alguma tarefa no ERP SIGER® que gere movimentação a ser 

enviada para o eSocial, será acumulada uma tarefa no gerenciador de envio, menu 7.8.V. 

 

7.2 Revisão e ajuste da base de dados 

Pensando no cenário de bases que por n motivos possuem dados inconsistentes para o 

eSocial, o ERP SIGER® disponibilizou duas rotinas para auxiliar o usuário. 

Relatório de Ajustes Cadastrais 

Disponibilizada rotina que verifica quais são as inconsistências existentes na base de 

dados em relação ao eSocial, para rodar tal rotina é necessário acessar o menu 7.8.R. 



 

 

 

Ao avançar serão exibidas as tabelas nas quais o ERP SIGER® fará a verificação de 

inconsistência. 

   

7.3 Atualização de Cadastros 

Disponibilizada rotina que identifica erros no cadastro dos funcionários e tenta efetuar 

correção dos mesmos, ao final desta rotina será exibido um relatório com os funcionários 

ajustados e o que foi ajustado, bem como os funcionários não ajustados e o que deve ser 

ajustado. Para rodar tal rotina é necessário acessar o menu 7.8.A. 

 

Ao avançar, ERP SIGER® irá listar 

relatório com inconsistências que devem 

ser ajustadas pelo usuário. 


