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1 GFIP EM RELAÇÃO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS 

1.1 GFIP ≠ SEFIP ≠ GPS ≠ GRF 

GFIP – Guia de Recolhimento do FGTS e Informações a Previdência Social e a Receita Federal 
do Brasil. 

 É uma declaração de fatos geradores de contribuições (previdenciários e de terceiros) e 
de depósitos de FGTS dos trabalhadores. Tem efeito de confissão de dívida (STJ). 

SEFIP – Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações a Previdência Social.               
É o programa Gerador da Declaração GFIP. 

GPS – Guia de Previdência Social (pagamento de INSS e terceiros). 

GRF – Guia de Recolhimento do FGTS (guia de depósito). 

“As informações prestadas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço e informações a Previdência Social servirão como base de cálculo das contribuições 
arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social, comporão a base de dados para fins de 
cálculo e concessão dos benefícios previdenciários, bem como constituir-se-ão em termo de 
confissão de dívida, na hipótese de não recolhimento” (Decreto no 3.046/1999, art. 225, § 1o). 

“A entrega da Declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito 
tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco” (Súmula STJ no 436). 

1.2 Legislação previdenciária em vigor (principais) 

Lei no 8.212, de 24/7/1991, e alterações posteriores – Plano de Custeio da Previdência Social. 

Lei no 8.213, de 24/7/1991, e alterações posteriores – Plano de Benefícios da Previdência 
Social. 

Decreto no 3.048, de 6/5/1999, e alterações – Regulamento da Previdência Social (RPS). 

IN RFB no 971, de 13/11/2009, e alterações posteriores (estabelece normas gerais de 
tributação previdenciária e de arrecadação das contribuições sociais destinadas à 
Previdência Social e as destinadas a outras entidades ou fundos, administradas pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB). 

1.3 Legislação do FGTS em vigor (principais) 

Lei no 8.036, de 11/5/1990, e alterações posteriores (dispõe sobre o FGTS). 

Decreto no 99.684, de 8/11/1990, e alterações posteriores – Consolidação das normas 
regulamentares do FGTS. 

1.4 Quem não deve recolher e informar 

Órgãos públicos em relação aos servidores estatutários filiados a regimes trabalhistas e ao 
RPPS (Manual da GFIP, página 10, item 3, combinado com o art. 13 da Lei no 8212/1991). 

1.5 Quem deve recolher e informar 

Todos os trabalhadores que prestam serviços a órgãos públicos e que são abrangidos pelo 
Regime Geral de Previdência Social (RGPS). Exemplo: Cargos Comissionados, Empregados 
Públicos, Médicos Residentes, Contribuintes Individuais, Membros de Conselhos de 
Deliberação Coletiva etc. (Manual da GFIP, página 9, item 2, combinado com o art. 12 da Lei 
no 8.212/1991). 
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1.6 Guarda da documentação 

Guia de Recolhimento do FGTS: 30 anos (Lei no 8.036/1990, art. 23, § 5º). 

Comprovante de Declaração a Previdência – 10 anos (Decreto no 3.048/1999, art. 225 § 5º). 

1.7 O que deve ser informado 

Manual da GFIP, página 10, item 4. 

1) Dados cadastrais do empregador e dos trabalhadores; 

2) Bases de incidência do FGTS e das contribuições previdenciárias; 

3) Movimentações de trabalhador (afastamentos e retornos); 

4) Salário-família; 

5) Salário-maternidade; 

6) Compensação; 

7) Exposição a agentes nocivos/múltiplos vínculos; 

8) Valor da contribuição do segurado nas situações em que não for calculado pelo Programa 
SEFIP (Exemplo: múltiplos vínculos/múltiplas fontes). 

1.8 Prazo para entrega da GFIP 

Art. 32, inc. IV da Lei no 8.212/1991 e Manual da GFIP/SEFIP para usuários do SEFIP 8.4, 
item 6, página 12. 

Até o dia 7 do mês seguinte àquele em que a remuneração foi paga, creditada ou se tornou 
devida ao trabalhador e/ou tenha ocorrido outro fato gerador de contribuição à Previdência 
Social. 

Caso não haja expediente bancário no dia 7, a entrega deverá ser antecipada para o dia de 
expediente bancário imediatamente anterior. 

Caso haja recolhimento do FGTS, a GFIP deverá ser entregue com antecedência mínima de 
dois dias úteis da data de seu recolhimento.  

Em se tratando de GFIP referente à Competência 13 (13º) exclusiva para a Previdência 
Social, o prazo de entrega é até o dia 31 de janeiro do ano seguinte ao da referida 
competência. 

1.9 Infrações previstas em lei 

a) Deixar de entregar a GFIP. 

b) Omitir fatos geradores em GFIP. 

c) Entregar GFIP com erro de Preenchimento. 

1.9.1 Consequências 

Multa por Atraso na Entrega da Declaração (MAED) (Lei no 8.112/1991, art. 32-A). 

Impede a expedição da Certidão Negativa de Débito (CND) (Lei no 8.212/1991, art. 31, § 10). 

“A inexistência de débitos em relação às contribuições devidas ao Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS), a partir da publicação desta Lei, é condição necessária para que os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios possam receber as transferências dos recursos 
do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE) e do Fundo de Participação 
dos Municípios, celebrar acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como receber 
empréstimos, financiamentos, avais e subvenções em geral de órgãos ou entidades da 
administração direta e indireta da União” (Lei no 8.212/1991, art. 56). 
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Lei no 8.212/1991, art. 32-A. 

“Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV do 
caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou omissões 
será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes 
multas: 

I. de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou 
omitidas; e  

II. de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante das 
contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de entrega da 
declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento), observado o 
disposto no § 3o deste artigo. 

§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo, será 
considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para entrega da 
declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não apresentação, a 
data da lavratura do auto de infração ou da notificação de lançamento. 

§ 2o Observado o disposto no § 3o deste artigo, as multas serão reduzidas: 

I. à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer 
procedimento de ofício; ou 

II. a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no prazo fixado 
em intimação  

§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de: 

I. R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência de 
fatos geradores de contribuição previdenciária; e 

II. R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos.” 

Observação 

Deixar de informar fatos geradores em GFIP configura Crime de Sonegação de Contribuição 
Previdenciária (inc. III do art. 337-A do Código Penal). 

1.10 Prazo de recolhimento das contribuições previdenciárias e recolhimento do FGTS 

Contribuições previdenciárias: até o dia 20 do mês seguinte ao de ocorrência de fato gerador 
(art. 30, inc. I, letra b, da Lei no 8.212/1991). 

Recolhimento do FGTS: até o dia 7 de cada mês em relação a remuneração paga ou devida, 
no mês anterior, a cada trabalhador (art. 15 da Lei no 8.036/1990). 

Observação 

Não havendo expediente bancário o prazo para recolhimento das contribuições 
previdenciárias e de recolhimento do FGTS será até o dia útil imediatamente anterior ao 
prazo limite estabelecido. 
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1.11 Códigos e categorias na GFIP 

Código Categoria 

01 Empregado; 

02 Trabalhador avulso; 

03 Trabalhador não vinculado ao RGPS, mas com direito ao FGTS;  

04 
Empregado sob contrato de trabalho por prazo determinado (Lei no 9.601/ 
1998), com as alterações da Medida Provisória no 2.164-41, de 24/8/2001; 

05 
Contribuinte individual – Diretor não empregado com FGTS (Lei nº 8.036/1990, 
art. 16); 

06 Empregado doméstico; (categoria utilizada a partir da competência 03/2000) 

07 Menor aprendiz – Lei no 10.097/2000; 

11 
Contribuinte individual – Diretor não empregado e demais empresários sem 
FGTS; 

12 Demais agentes públicos; 

13 
Contribuinte individual – Trabalhador autônomo ou a este equiparado, 
inclusive o operador de máquina, com contribuição sobre remuneração; 
trabalhador associado à cooperativa de produção;  

14 
Contribuinte individual – Trabalhador autônomo ou a este equiparado, inclusive 
o operador de máquina, com contribuição sobre salário-base; (categoria 
utilizada até a competência 02/2000) 

15 
Contribuinte individual – Transportador autônomo, com contribuição 
sobre remuneração;  

16 
Contribuinte individual – Transportador autônomo, com contribuição sobre 
salário-base; (categoria utilizada até a competência 02/2000) 

17 
Contribuinte individual – Cooperado que presta serviços a empresas 
contratantes da cooperativa de trabalho; (categoria utilizada a partir da 
competência 03/2000) 

18 
Contribuinte individual – Transportador cooperado que presta serviços a 
empresas contratantes da cooperativa de trabalho; (categoria utilizada a partir 
da competência 03/2000) 

19 Agente político; 

20 
Servidor público ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão, 
Servidor público ocupante de cargo temporário; 

21 
Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, membro do 
Ministério Público e do Tribunal e Conselho de Contas; 

22 

Contribuinte individual – contratado por outro contribuinte individual 
equiparado a empresa ou por produtor rural pessoa física ou por missão 
diplomática e repartição consular de carreira estrangeiras; (categoria utilizada 
a partir da competência 04/2003) 
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23 

Contribuinte individual – transportador autônomo contratado por outro 
contribuinte individual equiparado à empresa ou por produtor rural pessoa 
física ou por missão diplomática e repartição consular de carreira estrangeiras; 
(categoria utilizada a partir da competência 04/2003) 

24 
Contribuinte individual – Cooperado que presta serviços a entidade beneficente 
de assistência social isenta da cota patronal ou a pessoa física, por intermédio da 
cooperativa de trabalho; (categoria utilizada a partir da competência 04/2003) 

25 

Contribuinte individual – Transportador cooperado que presta serviços a 
entidade beneficente de assistência social isenta da cota patronal ou a pessoa 
física, por intermédio da cooperativa de trabalho; (categoria utilizada a partir da 
competência 04/2003) 

26 

Dirigente sindical, em relação ao adicional pago pelo sindicato; magistrado 
classista temporário da Justiça do Trabalho; magistrado dos Tribunais Eleitorais, 
quando, nas três situações, for mantida a qualidade de segurado empregado (sem 
FGTS). (categoria utilizada a partir da versão 8.0 do SEFIP – ver nota abaixo) 

 
Categoria 01: servidor ocupante de emprego público regido pela Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT) e vinculado ao Regime Geral da Previdência Social (RGPS). Exemplo: 
Empregados públicos. 

Categoria 07: menor aprendiz contratado diretamente pelo órgão público.  

Categoria 12: enquadram-se nesta categoria, entre outros, em geral, servidores não 
abrangidos pelas categorias 01, 07, 13, 15, 19, 20 e 21. 

Exemplo: o servidor estável por força do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias (ADCT) da Constituição Federal, não titular de cargo efetivo. 

ADCT – Art. 19: os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na 
data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não 
tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados 
estáveis no serviço público. 

Categoria13: contribuintes individuais e equiparados contratados pela Unia o, Estados, 
Distrito Federal e Municí pios. 

Exemplo: conselheiros tutelares e servidores comissionados que recebem jeton como 
membros de conselhos fiscais ou de administrações de empresas controladas direta ou 
indiretamente pelo estado. 

Categoria 15: contribuinte individual transportador autônomo com contribuição sobre 
remuneração. 

Categoria 19: agentes políticos, desde que não amparados por Regime Próprio de 
Previdência Social. Exemplo: deputados, ministros ou secretários de Estado. 

Categoria 20: o servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissa o declarado em lei 
de livre nomeaça o e exoneraça o bem como o servidor contratado por tempo determinado, 
para atender a  necessidade tempora ria de excepcional interesse pu blico, nos termos do inc. 
IX do art. 37 da Constituiça o Federal. 

Categoria 21: servidor ocupante de cargo efetivo, conforme previsto no caput do art. 40 da 
Constituição Federal, desde que, nessa qualidade, não esteja amparado por Regime Próprio 
de Previdência Social (RPPS), o magistrado e o membro do Ministério Público e Tribunal e 
Conselho de Contas. 

Exemplo: ministros do TSE escolhidos conforme a CF de 1988, art. 119, II. 
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2 CADASTRO E PAGAMENTO 

2.1 Tela CADPES02 

 
>CADPES02<                                                        EMPRESA  A 

SISTEMA UNICO DE GESTAO DE RECURSOS HUMANOS 
INCLUSAO DE EMPREGADO – DADOS PESSOAIS 

 
CPF:                                             Data Nascimento:                        Sexo: 
Matricula.........: ]                        <                    Tela: \2< 
Tipo Previdência..: ]     01       <               Situação Funcional ]   02       < 
Nr CTPS...........: ]                    <         Serie............: ]                    < 
UF CTPS...........: >                   <               Data Emissão.....: ]                 < 
Nr Identidade.....: >                < Órgão............: >      < 
UF Identidade.....: >                             <               Data Emissão.....: ]                        < 
Nr PIS/PASEP......: ]_______03_________ <      Opção......: >        < Dt PIS/PASEP: ]                   < 
Titulo Eleitor....: ]                                 <     Zona Eleitor ]        < Seção.......: ]                 < 
Munícipio.........: >                               <         UF..........: >        < 
Nr Habilitação....: ]                    <      UF Habilitação...: >       < 
Categoria.........: >          < 
Dt Emissão Habilit: ]                   <         Dt Val Habilit...: ]                    < 
Nr Cert Militar...: >                     <     Serie............: >                 < 
Órgão.............: >   <                           Ano Serviço......: ]            < 
Unidade Militar...: >        <                UF Unid Militar..: >          < 
 

 
 

01 – Tipo de Previdência (Preenchido de acordo com os códigos da Tela TABPGM31) 
 
0 – Trabalhadores vinculados ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS) (não são informados na GFIP). 
2 – Servidores vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS). 
6 – Diretores-empregados, conselheiros em órgãos de deliberação coletiva e contribuintes individuais. 
9 – Utilizado para servidores/empregados requisitados de outros órgãos. 
 
 

 
02 – Situação funcional 

 
01 – Contrato CLT (INSS). 
03 – Conselheiro Estatutário (não é informado na GFIP). 
04 – Conselheiro. 
07 – Servidor Estatutário (Não deve ser informado na GFIP). 
30 – Celetário. 
Exemplos: 
Servidor efetivo: TP = 02 e SF = 07 (não é informado na GFIP). 
Servidor comissionado sem vínculo efetivo: TP = 00 e SF = 30. 
Empregado público: TP = 00 e SF = 01. 
Conselheiro sem vínculo efetivo: TP = 06 e SF = 04. 
 

 

 
03 – PIS/PASEP 

 
NIT – Número de Registro do Trabalhador (utilizado para aqueles que não possuem carteira assinada). 
PIS – Programa de Interação Social (utilizado para trabalhadores de empresas privadas). 
PASEP – Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (utilizado para funcionários públicos). 

Observação 

Apesar de ser aceito no Programa SEFIP 8.4, o NIT impede a transmissão da RAIS. 
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2.2 Tela CADREC04 

 
>CADREC04<                                                                             EMPRESA A 

                         SISTEMA UNICO DE GESTAO DE RECURSOS HUMANOS 
                 DESIGNACAO/NOMEACAO DE FUNCAO 

 
Operacao......: > <  I-Inclusao  E-Exclusao  C-Consulta 

 
Matricula.....: ]        < 

 
Nome Empregado: 

 
UA............:     - 
Lotacao Atual.:              - 
Funcao Atual..:                Ref Atual:           Tipo Funcao: 

 
Data do Evento: ]        < 
Motivo........: >  < 
Documento.....: >                    < 
Tipo Funcao...: > 01 < 
Funcao........: >        < 
Ref Funcao....: >   < - >  < 
 
 

 
01 – Tipo Função  
 
Campo de 01 posição que deve ser preenchido com o tipo de função designada conforme tabela abaixo. 
 
0 – Não tem Chefia                                         
1 – EC (Emprego em Comissão)                               
2 – DFA/DFG (DAS)                                          
3 – FG (Função Gratificada)                               
4 – DFA/DF s/vinculo                                       
5 – EC sem 55%                                             
6 – GEG   
 

2.3 Tela CADPES07 

 

>CADPES07<                                                   EMPRESA A         
SISTEMA UNICO DE GESTAO DE RECURSOS HUMANOS 
ALTERACAO DE EMPREGADO – DADOS FUNCIONAIS 

 

Operação.........: >C< -----> C-Consulta  A-Alteração 
 

Matricula........: ]01941208< Nome Empregado: MARIA DO CARMO 
Dt.Admissao......: ]11082010< Area Atividade..: >1<    Tipo Salario.: >1< 
Dt.Ingr. Classe..: ]                    < 
Dt.Ingr. Carreira: ]                  < Tipo Previdencia: ]00<   Tempo INSS...: ]      < 
Nr.Cartao Ponto..: ]                <   Sit. Funcional..: ]30< 
Dt.Base Ferias...: ]11082015< Ano PA Atual....: ]2017< Nr DMTU....: ]          < 
Perc.da Funcao...: ]                <      Agente Nocivo...: ]     _01__  < 
 

Tp de Habitacao..: > <                            Ano Concurso.: ]         < 
 

Dados do Contrato:     Tp Restricao...: ]   <   Mat Serv Substituido: ]01941208< 
Tipo.....: >1< Lim Contrato...: ]        < Acumula Cargo: >0< Cont. Sindical >0< 
 
Dados F.G.T.S. 
        Situacao.: > <    Data Opcao..: ]        < 
        Banco....: ]   <  Agencia.....: >     <   Conta Corrente: ]            < 
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01 – Tipo de Agente Nocivo 
 
Para os trabalhadores com apenas um vínculo empregatício informar os códigos abaixo, conforme o caso:  
                                                                                                                                        
01 – Não exposição a ag. nocivo                                                                                                 
02 – Exposição a ag. nocivo (apos. esp. 15 anos serviço)    
03 – Exposição a ag. nocivo (apos. esp. 20 anos serviço)    
04 – Exposição a ag. nocivo (apos. esp. 25 anos serviço)    
                                                                             
Para os trabalhadores com mais de um vínculo empregatício informar os códigos abaixo: 
                                                                             
05 – Não exposição a agente nocivo  
06 – Exposição a ag. nocivo (apos. esp. 15 anos serviço)  
07 – Exposição a ag. nocivo (apos. esp. 20 anos serviço)    
08 – Exposição a ag. nocivo (após esp. 25 anos de serviço).  
 

2.4 Pagamento (valor da GPS) 

O Valor da Guia de Previdência Social de cada empresa é composta de duas partes: Segurados 
e Patronal.   

2.4.1 Segurados (art. 20 da Lei no 8.212/1991) 

O cálculo da Contribuição Previdenciária dos segurados pode ser observado no SIGRH, na 
Tela PAGMAN35-Incidência 03. 

 
>PAGMAN35<                                                       EMPRESA A 

              SISTEMA UNICO DE GESTAO DE RECURSOS HUMANOS 
                                       CONSULTA PAGAMENTO DO EMPREGADO POR CODIGO 
                                             Opcao: > < M-Movimento C-Cadastro K-Calculo 
 
Mes/Ano: ]999999<      Versao: ]01<      Matricula: ]XXXXXXXX<       Incidencia: ]03< 
 
Nome: Fulano de tal                    Nr.Dep.IR:00 
 

Código     Inc Desc Valor Código Inc Desc           Valor 

10015   1 REPRESENT DFG        1293,7
6 

40028 1 DIAS NÃO TRAB 215,62 

10017 1 VENC.FUNCAO D         323,44 40486 0 CUSTEIO AUX. 97,03 
10912   0 AUXILIO TRANS          294,00 40910           0           INSS CONTRIBU 161,64 
10926   1 AUX. ALIMENTA         394,50     
                  
Total de Proventos 2305,7

0 
Total de Descontos 474,29 

Total de Incidências 1796,0
8 

Liquido 1831,42 

    

Relação: 

 Não entra no cálculo do INSS: (código 0). 

 Entra no cálculo do INSS: (código 1). 
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Observações 

1) O total de incidências é o mesmo que salário de contribuição. 

2) O total de incidências é o valor que serve como base para o cálculo do valor a ser 
descontado do trabalhador e recolhido ao INSS e, também, ao valor da parte patronal a 
ser paga pela empresa em relação ao trabalhador. 

3) A soma do total de incidências para o cálculo do INSS de todos os trabalhadores 
vinculados ao Regime Geral da Previdência (RGPS) dentro do órgão é a chamada Base 
Patronal. 

 

SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO (R$) 
ALÍQUOTA PARA FINS DE 
RECOLHIMENTO AO INSS 

até 1.751,81 8% 

de  1.751,82 até 2.919,72 9% 

de 2.919,73  até 5.839,45 11% 

 

2.4.2 Cálculo da parte patronal 

É a contribuição a cargo da empresa sobre a remuneração dos segurados. É composta de 
duas partes: 

a) Parte da Empresa (órgão) = valor fixo de 20%. Art. 22, inc. I, da Lei no 8212/1991. 

b) RAT Ajustado = valor variável (RAT x FAP). Art. 22 da Lei no 8.212/1991, e art. 10 da Lei 
no 10.666/2007. 

RAT – Riscos Ambientais do Trabalho: valor associado à Classificação Nacional de Atividades 
Econômicas (CNAE), podendo, conforme o grau de risco de a atividade preponderante da 
empresa ser de 1%, 2% ou 3%, risco leve, médio ou grave, respectivamente. Trata-se de 
contribuição destinada a ressarcir à Previdência Social os gastos com acidentes de trabalho.  

Observações 

1) O pagamento do RAT só é devido aos segurados empregados e trabalhadores avulsos   
(Lei no 8212, art. 22, inc. II, de 24 de julho de 1991). 

2) O enquadramento da CNAE Preponderante é feito de acordo com o art. 72 da IN RFB                 
no 971, de 13 de novembro de 2009 (responsabilidade do Órgão). 

FAP – Fator Acidentário de Prevenção: multiplicador sobre a alíquota de 1%, 2% ou 3%, 
segundo o enquadramento da CNAE Preponderante, que varia no intervalo fechado contínuo 
de 0,5000 a 2,0000, tendo como objetivo incentivar a melhoria das condições de trabalho e 
da saúde do trabalhador, estimulando as empresas a implementarem políticas mais efetivas 
de saúde e segurança do trabalho para reduzir a acidentalidade. 
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Se um órgão do GDF possui a CNAE 8411600 (risco médio) e o FAP vigente no ano 2018, 
como sendo 0,50000, então, o RAT Ajustado a ser pago mensalmente sobre o valor da Base 
Patronal durante o ano será de 1% (RAT x FAP = 2% x 0,5000). Logo, a parte Patronal a ser 
paga mensalmente será de 21% da Base Patronal (20% da empresa + 1% de RAT Ajustado). 

O valor do FAP é divulgado todo ano, no dia 30/9, tendo como base de cálculo os fatos 
ocorridos nos dois anos anteriores, e tem como vigência o ano seguinte. O valor do FAP é 
obtido pelo acesso ao site do FapWEB utilizando-se a senha previdenciária. 

Passos para consultar o FAP. 

1) Acesse o site da Previdência Social e procure por FAP ou digite, no Google, “FapWEB” e 
acesse o 1º link. 

2) Ao entrar na página do FapWEB, clique em Acesso ao FAP. 

 

3) Digite a raiz do CNPJ da empresa, a senha previdenciária, caracteres e, depois, clique em 
Consultar. 
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4) Digite o ano e veja o valor do FAP. 

 

 

Ocorrendo problemas ou ausência de informações e cadastro que impossibilitem o cálculo 
do FAP para um estabelecimento, o FAP será, por definição, igual a 1,0000. Para 
estabelecimentos constituídos após janeiro de 2007, o FAP será calculado no ano seguinte 
ao que completar dois anos de constituição. Para estes, por definição, o FAP será igual a 
1,0000 (Resolução CNP no 1.329, de 25/4/2017 – DOU de 27/4/2017). 
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O valor do FAP pode ser visto na Tela TABPAG05 do SIGRH. 

 
>TABPAG05<                                                     EMPRESA   A 

SISTEMA UNICO DE GESTAO DE RECURSOS HUMANOS 
                            MANUTENCAO DAS BASES DE CALCULO IAPAS 

 
Operacao.................: > <  I-Inclui  A-Altera  E-Exclui  C-Consulta 

 
Mes Referencia...........: ]01<           Ano Referencia...: ]2018< 

Teto Salario Contribuicao: ]     564580<  Base Recolhimento: ]      62104< 
 

FAIXAS DE RECOLHIMENTO 

Vl.Fx.1 ]     169372<         ] 800<          ]     282290<         ] 900< 

             ]     564580<         ]1100<          ]           <         ]    < 

             ]           <         ]    <          ]           <         ]    < 

             ]           <         ]    <          ]           <         ]    < 

             ]           <         ]    <          ]           <         ]    < 

TAXAS 
 

Recolh. Empresa: ]2000<    SENAI............: ]    <    SENAC ......: ]    < 
Educacao ......: ]    <    SENAI Contr.Adic.: ]    <    SESI  ......: ]       < 
Fundo Assist ..: ]    <    INCRA............: ]    <    SESC .......: ]    < 
FGTS ..........: ]  <      SEBRAE ..........: ]    <    IPREV ......: ]22< 
RAT ...........: ] 200<    FAP .............: ]  19748< RAT Ajustado:   3,9496 

 
CONSULTA EFETUADA 
 

Observações 

1) Deverão ser deduzidos do valor da GPS o Salário-Família e o Salário-Maternidade 
(Inclusive o 13o). Decreto no 3.048/1999, art. 255. 

2) De acordo com o código FPAS de cada órgão do GDF, pode ser devido também a cargo da 
empresa o pagamento de contribuição a terceiros (Exemplo: SESI, SENAI, INCRA etc.). 

3) O enquadramento do Código FPAS é feito de acordo com o art. 109 da IN RFB no 971, de 
13 de novembro de 2009. 
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Tabela FPAS 

 

3 GERAÇÃO DO ARQUIVO DA GFIP 

3.1 Acesso ao SIGRHWEB – Emissão do relatório PAGEMP01 

1) Acesse o <SIGRHWEB>. 
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2) Acesse < Produção > Relatórios Disponíveis para Download>. 

 

3) Clique no Relatório PAGEM01 e faça o download do arquivo. 

 

4) Faça o relatório resumido da Folha de Pagamento. 

 

  

PAGEMP01 
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5) Verifique na Gerência Financeira o  pagamento Contribuinte Individual. 

Relação de Pessoas Físicas para Inclusão na GFIP 

Competência JULHO/2017 

CPF PIS/PASEP NOME CATEG CBO Valor 
Pago 

Desc INSS Desc IRPF 

034.433.516-03 1303324727-9 Fco Manoel 13 03331 3.029,10 333,20 52,25 

368.926.290-91 1082950200-6 José 
Henrique 

13 03331 2.596,50 285,62 23,38 

034.433.516-03 1303324727-9 Fco Manoel 13 03331 3.029,10 333,20 52,25 

        

TOTAL GERAL 8.654,70 952,02 127,88 

                           TOTAL INSS PATRONAL (20%) 1.730,94    

                 TOTAL INSS SEGURADO  952,02  

6) Faça um relatório de forma resumida.  

 
TOTAL DA GFIP NO MÊS 

07/2017 

Pagemp01 26.171,21 
Autônomo    2.682,96 
 
Total da 
Guia 

 
28.854,17 

3.2 Geração do arquivo PAGFIT09 e PAGFIT10 

1) Acesse o SIGRH. 
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2) Acesse a Tela PAGFIT09 ou PAGFIT10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digite sua opção: 

1) PAGFIT09 (geração do arquivo de cada mês); 

2) PAGFIT10 (geração do arquivo do 13o); 

3) Preencha os dados na Tela PAGFIT09. 

 
>PAGFIT09<               SISTEMA UNICO DE GESTAO DE RECURSOS HUMANOS       SEFIP 8.3 
 
Modalidade: ]   1   <   0-Recolhimento Fgts       1-Declaracao Para a Previdência 
                                        7-Retificacao do Fgts       8-Retificacao da Declaração a Previdência 
                                                                                        9-Confirmacao das Informações Anteriores 
 
Geração ....: ]   2      <  1-Normal        2-Normal Menos os Desligados Fora da Competência 
                                                                   3-Somente os Desligados na Competência 
 
UA.............: ]   3     <  Competência: ]        4          <   Data Rec. Em Atraso.: ]                       < 
 
Ref.1.........: ]     5   < Versões: ]     6   < ]       < ]       < ]       < ]       < ]       < ]       < ]       < ]       < ]  < 
Ref.2…......: ]          < Versões: ]          < ]       < ]       < ]       < ]       < ]       < ]       < ]       < ]       < ]  < 
Ref.3…......: ]          < Versões: ]          < ]       < ]       < ]       < ]       < ]       < ]       < ]       < ]       < ]  < 
Ref.4.........: ]           < Versões: ]          < ]       < ]       < ]       < ]       < ]       < ]       < ]       < ]       < ]  < 
 
Tp.Verba..: ]    7      <   1-Somente as Verbas    2-Verbas + Remuneração 
V: ]       < ]   8     < ]         < ]         < ]         < ]         < ]        < ]     < Vinc: ]      < 
Sit.Func.: ]   9     < ]         < ]         < ]         < ]         < ]         < ]         < ]         < ]          < ]  < 
CNAE ....: ]    10         <  Sat. : ]   11    < FPAS: ]   12    <  GPS  : ]    13     <  Terceiros.: ]  14      < 
Empr/Matr. Responsalvel....: ]       15        < ]            16               < Tel.Contato.: ]      17             < 
Arquivo de Saida: >        18                                            < Copias.........: ]   19     < Imp:>      20       < 
 
"Para Competencia 13 Utilize ( * PAGFIT10 * )" 
 

 

 
GESTAO                             SISTEMA UNICO DE GESTAO DE RECURSOS HUMANOS 
                                                                          MENU PRINCIPAL 
                      CAD – Cadastro 
                      FRQ – Frequência 
                      TAB – Tabelas 
                      PAG – Pagamento 
                      RSE – Recrutamento e Seleção 
                      TRE – Treinamento 
                      BEN – Benefícios 
                      QLP – Quadro de Lotação de Pessoal 
                      AVD – Avaliação de Desempenho 
                      HIS – Histórico 
                      PRO – Produção 
                      GER – Rotinas Gerais 
                      DOC – Documentos 
                      RCD – Recadastramento de Ativos 
                      RCI –  Recadastramento de Inativos 
                      BOL – Bolsa Educação 
                      FIM –  Final de Operação 
 
                            Digite sua Opção >    1   e    2      < 
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1 – Modalidade: campo preenchido de acordo com as instruções abaixo: 

0 – Recolhimento ao FGTS e Declaração para a Previdência Social (também chamada de 
Modalidade Branco). 

1 – Declaração ao FGTS e a Previdência. 

9 – Confirmação/Retificação de informações anteriores para trabalhadores que constaram 
em GFIP anterior em qualquer modalidade. 

2 – Geração: Preenchido de acordo com as instruções abaixo: 

1 – Folha Normal. 

2 – Normal menos os desligados na Competência. 

3 – Somente os desligados na Competência. 

3 – UA: não informar. 

4 – Competência: mês da GFIP que vai ser gerada. 

5 – Referência: a mesma do campo anterior. 

6 – Versões: informar todas as versões onde houver recolhimento de INSS (exemplo: versão 
01 – Folha Normal e versão 55 – Jeton). 

7 – Tp. Verba: não informar. 

8 – Verba: não informar. 

9 – Sit. Funcional: não informar. 

10 – CNAE: informar o código da CNAE Preponderante. 

11 – RAT: informar os valores 1, 2 ou 3, de acordo com o risco associado a CNAE 
Preponderante. 

12 – FPAS: informar o código FPAS da empresa. 

13 – GPS: informar o código da guia de acordo com a tabela abaixo: 

Órgãos do Poder Público – CNPJ (cód. 2402). 

Órgãos do Poder Público – CEI (cód. 2429). 

Órgãos do Poder Público – CNPJ – Recolhimento sobre Aquisição de Produto 
Rural do Produtor Rural Pessoa Física (cód. 2437). 

Órgão do Poder Público – CNPJ – Recolhimento sobre Contratação de 
Transportador Rodoviário Autônomo (cód. 2405). 

Base Legal: Ato Declaratório Executivo CODAC no 46, de 11 de julho de 2013. 

14 – Terceiros: informar o no correspondente ao somatório dos códigos de cada entidade 
que irá receber as contribuições (Na CNAE 8411600, o código é 000). 

15 – Empresa: informar o código da empresa. 

16 – Matrícula: informar a matrícula do servidor responsável pelo envio da GFIP. 

17 – Telefone: Informar o telefone do setor. 

18 – Arquivo de saída: informar o nome do arquivo para localizar o programa SIGRHWEB. 

19 – Cópias: sempre 1. 

20 – Impressora: sempre produção. 
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4) Modelo Preenchido: 

 
>PAGFIT09<        SISTEMA UNICO DE GESTAO DE RECURSOS HUMANOS            SEFIP 8.3 
 
Modalidade: ]  1   <   0-Recolhimento Fgts        1-Declaracao Para a Previdência 
                                   7-Retificacao do Fgts         8-Retificacao da Declaração a Previdência 
                                                                              9-Confirmacao das Informações Anteriores 
 
Geração ....: ]   1     <  1-Normal        2-Normal Menos os Desligados Fora da Competência 
                                                                3-Somente os Desligados na Competência 
 
UA.............: ]          <  Competência: ]        072017      <   Data Rec. Em Atraso.: ]                           < 
 
Ref.1.........: ] 072017   < Versões: ]    01  < ]       < ]       < ]       < ]       < ]       < ]       < ]       < ]       < ]  < 
Ref.2…......: ]                < Versões: ]          < ]       < ]       < ]       < ]       < ]       < ]       < ]       < ]       < ]  < 
Ref.3…......: ]                < Versões: ]          < ]       < ]       < ]       < ]       < ]       < ]       < ]       < ]       < ]  < 
Ref.4.........: ]                 < Versões: ]          < ]       < ]       < ]       < ]       < ]       < ]       < ]       < ]       < ]  < 
 
Tp.Verba..: ]           <   1-Somente as Verbas    2-Verbas + Remuneração 
V: ]       < ]         < ]         < ]         < ]         < ]         < ]        < ]     < Vinc: ]      < 
Sit.Func.: ]        < ]         < ]         < ]         < ]         < ]         < ]         < ]         < ]          < ]  < 
CNAE ....: ] 8411600 <  Sat. : ]  2    < FPAS: ] 582      <  GPS  : ] 2402    <  Terceiros.: ]000 < 
Empr/Matr. Responsalvel....: ]   555         < ]  16666666     < Tel.Contato.: ] 33284540          < 
Arquivo de Saida: > JULHO2017                            < Copias.........: ]  1  < Imp:> PRODUCAO           < 
 

5) Modelo Preenchido (Competência 13). 

>PAGFIT10<            101 – ADMINISTRACAO REGIONAL DO SETOR – FEV/2018 
                         SISTEMA UNICO DE GESTAO DE RECURSOS HUMANOS 
                     GERA ARQUIVO PARA O SEFIP 8.1 COMPETENCIA 13 
 
UA ........: ]   < 
 
Modalidade.: ]1 < 1-Declaracao ao FGTS e a Previdência 
                 9-Confirmacao das Informações Anteriores 
 
Ano 13o....: ]2017   < 
 
CNAE ......: ] 8411600 < Sat. :2 ] < FPAS: 582 ]   <  GPS  : 2402 ]    <  Terceiros.:000 ]    < 
 
Empr/Matr. Responsalvel....: ]555   < 1666666 ]        < Tel.Contato.: ]33284540   < 
 
Arquivo de Saida: >132017   < 
 
Nr.Copias.......: ] 1<  Impressora ...: >PRODUCAO    < 

Observação 

Soma das Bases 13o salário Pago no Ano (Folhas Fechadas ou Pagas) menos o 13o salário Pago em Rescisão. 
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3.3 SIGRHWEB – Extrair relatórios 

1) Acesse o <SIGRHWEB>. 

 

2) Abra <PRODUCAO>Arquivos disponíveis para download>. 
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3) Localize o nome do arquivo no sistema. Exemplo: V83-072017. 

 

4) Selecione e Salve o arquivo V83-072017. 

 

5) Localize o arquivo V83-072017, no menu Downloads. 
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6) Crie um diretório na raiz (C:), uma pasta com o seguinte nome: 

Arquivos GFIP> mês> versão 

7) Renomeie o arquivo V83-072017 para SEFIP.RE e arraste-o para a pasta criada. 

 

4 INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO PROGRAMA SEFIP 8.4 

4.1 Instalação do programa SEFIP versão 8.4 

Para instalar o Programa SEFIP 8.4, faça download em algum dos links a seguir: 

No site da RFB:  

http://www.receita.fazenda.gov.br/publico/Previdencia/SEFIP/Unico/SetupSefipV84.exe 

No site da Caixa: 

www.caixa.gov.br > Downloads > FGTS > SEFIP/GRF – versão de atualização de 22/03/2012. 

Download alternativo: 

http://www.quarta.com.br/downloads/gfip/SetupSefipV84_22032012.exe 

  

http://www.receita.fazenda.gov.br/publico/Previdencia/SEFIP/Unico/SetupSefipV84.exe
http://www.quarta.com.br/downloads/gfip/SetupSefipV84_22032012.exe
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1) Acesse <Aplicativos do Governo>. 

 

4.2 Passos para gerar a GFIP 

1 Gerar o arquivo Pagfit09 

2 Extrair o arquivo para o ambiente Windows 

3 Instalar o programa SEFIP 

4 Importar o arquivo SEFIP.RE 

5 Abrir MOVIMENTO, para executar as movimentações 

6 Simular e fazer o Fechamento ( EXECUTAR e fechar o arquivo) 

7 Transmissão do arquivo.SFP ( se faltar GFIP na RFB, tem que enviar novamente) 

8 Impressão ( GRF,GPS, Comprovante da Previdência e Protocolo) e relatórios 

9 Backup e guarda dos documentos em local seguro 

4.3 Tipos de entrada de dados no SEFIP 8.4 

Formas Como fazer no SEFIP 

1 
Arquivo sefip.re gerado pelo sistema de folha 
de pagamento – PAGFIT09 ou PAGFIT10 

Menu > Arquivo > Importar Folha 

2 
Restaurando backup (o SEFIP gera um backup 
na pasta c/arquivos de programa/ Caixa 
/Arquivos) 

Menu > Ferramentas > Restaurar 
Backup (indicar caminho onde 
está o backup) 

3 Mista (1 ou 2) + digitação 
Importar sefip.re e digitar dados 
ou restaurar backup e digitar 
informações não contidas 

4 Digitação pura 
Digitar todos os dados de Cadastro 
e Movimento 
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4.3.1 Backup aberto 

(C:) > Arquivos de Programas > CAIXA > Arquivos 

 

4.4 “Tipos” de GFIP gerados 

1) GFIP Inicial – 1ª declaração Enviada; 

2) GFIP Retificadora – GFIP(s) Posterior(es) à 1ª; 

3) GFIP sem Movimento – para ausência de Fatos Geradores; 

4) Pedido de Exclusão – Excluir GFIP entregue. 

4.5 Checklist prévio para o envio da GFIP 

Situação Sim Não Observações 

As admissões do mês já estão incluídas?    

Há Autônomos para incluir?    

Todos têm número de PIS/PASEP/NIT?    

Há Múltiplos Vínculos ao RGPS?    

Desligamentos com data informada?    

Há Afastamentos Licença Maternidade?    

Os Afastamentos Acidente Trabalho e outros estão 
informados? 

   

FAP, RAT e CNAE Preponderante corretos?    

A Tabela INSS/FGTS/SEFIP está atualizada?    

O Certificado Digital está válido?    

Outras situações    
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4.6 Como GERAR uma GFIP 

Abrir o programa SEFIP e IMPORTAR o arquivo SEFIP.RE, gerado pelo sistema de folha de 
pagamento (ou cadastrar MANUALMENTE o Responsável, a Empresa e os Trabalhadores ou 
ainda restaurar um Backup). 

 

4.6.1 Cadastro do responsável 

Os cadastros não aceitam caracteres especiais: cedilha, acentos, dois espaços entre nomes etc. 

 

  

Manter o endereço 
de e-mail atualizado 

junto ao FGTS. 
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4.6.2 Cadastro da empresa (órgão público). 

Há quatro formas de criar uma nova empresa: 

 

 

4.6.3 Tipo, Número, Razão Social, Endereço, CNAE Principal, CNAE Preponderante e FPAS 

 

Observação 

Temos que cadastrar o Trabalhador, para que possamos ter acesso ao Movimento Financeiro 
da Empresa. 

  

Menu – 
Arquivo 
/Novo/Empr
esa 

Barra de 
Ferramentas – Novo 

 
Clicar no Botão Direito 
do mouse – Novo / 
Empresa 

 

Botão – Nova 

Empresa 
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4.6.4 Preencher o Movimento de Empresa 

 

4.6.5 Marcar a participação financeira 
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4.6.6 Centralização, RAT, FAP, Salário-Família, Salário Maternidade e 13º salário Maternidade 

 

4.6.7 Importação do arquivo de folha (SEFIP.RE) 

O arquivo SEFIP.RE é o arquivo gerado pelo sistema de folha de pagamento, com os dados 
cadastrais e financeiros dos trabalhadores na competência que se deseja gerar a GFIP. 

Após a geração do arquivo, ele deve ser importado para dentro do programa SEFIP.  
(MENU >Arquivo > Importar Folha). 

Após a importação, deve ser feita a Simulação (para conferir os Cálculos) e logo após a 
conferencia poderá ser feita a Execução (geração do arquivo.SFP, para envio). 
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4.6.8 Cadastro do trabalhador 

Há quatro formas para cadastrar um trabalhador: 

  

 

4.6.9 PIS/PASEP/NIT, Nome, Categoria, CBO, CTPS / Série, Ocorrência, Nascimento e Data             
de Admissão 

 

4.6.10 Endereço 

Só abre para os trabalhadores das categorias 1 a 7 (com FGTS). 

4.6.11 Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) 

Na GFIP o CBO deve ser informado com ZERO antes das 4 primeiras casas do CBO original. 

Exemplo: CBO 4110-05 (Auxiliar Administrativo). Na GFIP deve ser informado o CBO 04110. 

Pesquisa no Programa SEFIP: Menu > Editar > Localizar > Outros > CBO. 

Menu – Arquivo / 
Novo / Trabalhador 

Barra de 
Ferramentas  
Novo – Trabalhador 
 

Clicar com o botão direito do 

mouse – Novo / Trabalhador 

Botão – Novo 

Trabalhador 
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4.7 Movimentação – Abertura do Movimento 

Feita clicando-se na aba Movimento e inserindo os dados do lado direito em Abertura do 
Movimento. 

A abertura de um novo movimento pode ser feita de quatro formas: 

 

 

Para que sejam incluídos os dados financeiros da empresa em determinada competência é 
necessário fazer a Abertura do Movimento, onde antes de salvar são informados os dados 
abaixo: 

1) Competência = Mês e ano que se deseja gerar a GFIP. 

2) Código de Recolhimento = 115 (sempre que não puder ser enquadrado como outro tipo 
de recolhimento). 

Menu – Arquivo 
/ Novo 

Barra de Ferramentas – 
Novo / Recolhimento 

Clicar com o botão direito 
do mouse – 
Novo/Recolhimento/ 
Declaração 
 

Botão Novo 
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3) Tipo de GFIP = em Relação ao Fator Gerador (GFIP SEM MOVIMENTO) ou Exclusão de 
Informações Anteriores. 

4) Indicadores de Recolhimento (no prazo, em atraso etc.). Para o FGTS, quando usar a 
opção “Em atraso”, deve-se informar a data que será pago o FGTS. O indicador 
Individualização é usado quando já ocorreu o pagamento do FGTS e a Caixa não fez a 
correspondente Individualização na conta dos trabalhadores. Deve ser informada a data 
em que houve o pagamento. A tabela do FGTS tem que ser atualizada. 

5) Para a Previdência Social, não usar a opção “Recolhimento em Atraso”. A SEFIP não faz 
atualização. 

4.8 Marcação da participação da empresa no Movimento 

Para marcar/desmarcar a participação da empresa, podemos fazer de três formas: 

 

 

 

Observação 

Ao marcar a participação da empresa, automaticamente todos os trabalhadores já estarão 
participando do movimento. Caso deseje desmarcar ou marcar algum outro trabalhador 
cadastrado posteriormente, utilize as teclas a seguir: 

  

Menu – Editar / Marcar 
/Desmarcar 
participação 

Barra de Ferramentas – 
Marcar / Desmarcar 
Participação 

Clicar com o botão direito do mouse 
– Marcar/ desmarcar Participação 
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4.9 Deduções: Salário Família, Salário-Maternidade e 13º Maternidade 

Benefícios previdenciários pagos pelo órgão diretamente aos trabalhadores e que podem ser 
deduzidos na GPS. 

Devem ser informados na GFIP da competência do pagamento (salário-família – art. 84 da IN 
RFB no 971/2009 e salário-maternidade – art. 86 da IN RFB no 971/2009). 

Não pode ser informado valor de salário-família referente a outras competências. 

O valor de dedução do salário-família, salário Maternidade ou os avos relativos ao 13º salário 
maternidade que não foram informados na respectiva competência deve ser informado 
mediante nova GFIP/SEFIP (GFIP retificadora), relativa à competência em que seria devida 
a compensação. 

 

Menu – Editar / 
Marcar / desmarcar 
Participação 

Barra de Ferramentas – 
Marcar / Desmarcar 
Participação 
 

Clicar com o botão direito 
do mouse – Marcar/ 
desmarcar Participação 
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4.10 Backup e restauração de arquivos 

Além do backup gerado pelo SEFIP (BKP), é possível, a qualquer momento, que os usuários 
façam BACKUP (.ZIP) do movimento aberto ou fechado. 

Esses backups podem ser restaurados dentro do programa SEFIP. 

MENU > Ferramentas > Fazer Backup. 

MENU > Ferramentas > Restaurar Backup. 

Observação 

Para restaurar backup feito pelo SEFIP, ao abrir a janela, selecione o “tipo”, e, no 
final,“Arquivos Backup Fechamento”. Veja a tela a seguir: 

 

 

4.11 Fechar Movimento 

Com a aba de movimento selecionada, clicar na primeira linha e do lado direito da tela. 

Deverão ser feitos três procedimentos: simular, conferir os cálculos e executar. 
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5 RETIFICAÇÕES E REENVIO DA GFIP 

5.1 Chave da GFIP 

O conceito de “Chave de uma GFIP” deve ser entendido antes de qualquer tipo de retificação. 

Chave de uma GFIP é o conteúdo de quatro campos básicos que a identificam: 

CNPJ-COMPETÊNCIA-CÓDIGO FPAS-CÓDIGO DE RECOLHIMENTO 

Regra: GFIP com chave igual, a enviada por último substitui integralmente a anterior GFIP 
com chave diferente: a informação é adicionada à empresa/competência. 

Exceção: GFIP com código 150 é considerada IGUAL à GFIP com código 115. 

GFIP com código 155 é considerada IGUAL à GFIP com código 115 

Nas GFIP nos códigos 650 e 660, os campos de Informações Complementares (Outras 
informações como vara, processo etc.) também fazem parte da chave. 

Se foi enviada GFIP com erro na CHAVE deve-se primeiro fazer a GFIP de EXCLUSÃO. 

Só depois da exclusão recomendamos que seja enviada a GFIP CORRETA, para não correr o 
risco de não ser processada. 

5.2 Conceitos para retificar uma GFIP 

Há quatro conceitos básicos para retificar uma GFIP: 

1) Toda primeira GFIP vai com os trabalhadores na modalidade 0 (Branco) ou não 1. 

2) Toda GFIP retificadora é também substituta e deve ser sempre enviada com todos os 
trabalhadores. 

3) Se houver trabalhador não incluído, deve ser inserido na Modalidade Branco (quem 
tem FGTS) ou na Modalidade 1 (sem FGTS) e a GFIP deve ser reenviada com todos os 
trabalhadores. 

4) Um arquivo substituto deve conter todos os trabalhadores vinculados àquela chave. 

5.3 Retificações para a Previdência Social 

As retificações para a Previdência são exclusivamente pelo envio de nova GFIP, que 
substituirá a anteriormente enviada desde que tenha a mesma chave. 

A exceção é quando há erro na GPS, para a qual deve ser preenchido o formulário de ajuste 
de GPS e entregue no CAC da RFB. 

5.4 Reenvio de GFIP sem retificações ou com FGTS em atraso 

Há dois motivos para reenvio da GFIP:  

1) Quando o empregador não paga o FGTS devido; 

2) Quando a RFB ou o INSS não localiza a GFIP enviada. 

Para recolher FGTS em Atraso: 

Abrir o movimento, com a marcação de “FGTS em Atraso”, e informar a data futura em que 
será feito o recolhimento. 

O empregado que terá o FGTS recolhido deve ser alocado na MODALIDADE BRANCO. 

Aqueles para os quais já foi recolhido o FGTS, devem ir na MODALIDADE 9.  

Aqueles que o empregador não irá recolher o FGTS devem ser informados na MODALIDADE 1. 
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Havendo, então, um relatório de CONFISSÃO DE DÍVIDAS AO FGTS. Este procedimento será 
necessário para, se houver necessidade, fazer o PARCELAMENTO DO FGTS. 

 

Observação 

Se for por falta de GFIP no INSS ou RFB, basta reenviar o arquivo.SFP exatamente como foi 
enviado antes. 

5.5 Retificações de GPS 

Base legal: IN RFB 1.265/12. 

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DO PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE GPS 

QUADRO O QUE DEVE CONTER 

1 No caso de contribuinte pessoa jurídica, o nome empresarial e o seu número de 
inscrição no 

CNPJ/CEI. Em qualquer das situações, informe o nome de pessoa para contato e 
o seu telefone com o código de Discagem Direta à Distância (DDD). 

2 Preencher, OBRIGATORIAMENTE, com os DADOS DO PAGAMENTO da GPS: 
código de pagamento, identificador (CNPJ/CEI), competência, valor autenticado, 
data do pagamento e, se possível, banco/agência onde foi efetuado o 
recolhimento da GPS. 

Observação 

É possível incluir até 4 (quatro) GPS para retificação em um mesmo formulário.          
No caso de mais de 1 (uma) GPS a retificar, utilizar 1 (um) número de ordem para 
cada GPS. 

3 O preenchimento das linhas deste quadro deve guardar correspondência com o 
número de ordem do quadro 2. 

A coluna “TIPO” deverá indicar o(s) código(s) correspondente(s) conforme tabela 
(1, 2 ou 3).  

O Tipo 4 poderá ser utilizado juntamente com os Tipos 1, 2 e 3. 

a) Caso seja anexada cópia da GPS, preencher nas colunas “DE” e “PARA” 
somente as informações dos campos que se pretende alterar. 
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Observação 

Na coluna “DE” deve-se informar o dado constante da GPS e na coluna “PARA” 
deve-se informar o novo dado. Preencher as informações de conformidade com 
os campos do documento que se pretende alterar (GPS); 

b) Na falta da GPS, de forma a permitir a identificação inequívoca do documento, 
preencher, obrigatoriamente, as informações constantes dos campos 6, 9 e 10 
da coluna “DE”. Preencher, na coluna “PARA”, somente as informações dos 
campos que se pretende alterar. 

4 Assinalar a quadrícula correspondente aos documentos anexados ao RETGPS: 
Cópia da GPS, 

Procuração e Documento de Identificação. No caso de assinalar Outros, 
especificar quais documentos. 

Observação 

Na hipótese de apresentação de mais de um pedido pelo mesmo contribuinte, na 
mesma data, poderá ser anexada apenas uma cópia dos documentos. 

5 e 6 Apor assinatura do seu representante legal com poderes de administração ou do 
procurador, no caso de pessoa jurídica. Em se tratando de pessoa física, apor sua 
assinatura ou de seu representante legal/procurador. 

Observações 

1) A assinatura deve conferir com a constante no documento de identificação 
apresentado.  

2) Com o reconhecimento da firma do contribuinte/procurador, não há 
necessidade da apresentação do documento de identidade do 
contribuinte/procurador.  

3) No caso de retificação do Identificador, haverá necessidade de anuência por 
parte do responsável pelo CNPJ/CEI válido constante da guia. 

7 De preenchimento exclusivo de servidor da RFB. 

8 Deve ser preenchido pelo portador do pedido, quando da ciência do 
indeferimento, ou recebimento da comprovação da retificação efetuada, se for o 
caso. 

 

Link para download 

http://idg.receita.fazenda.gov.br/formularios/formularios/FomRetificGPS.doc 

  

http://idg.receita.fazenda.gov.br/formularios/formularios/FomRetificGPS.doc
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 

RECEPÇÃO 
 
 

PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE GPS – RETGPS 

1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA/EQUIPARADA 

NOME / NOME EMPRESARIAL CNPJ / CEI /CPF 

 PESSOA PARA CONTATO 

 

TELEFONE PARA CONTATO 

 2. DADOS DO PAGAMENTO 

NÚMERO 
DE 

ORDEM 

CÓD. 
PAGTO 

(CAMPO 3) 

 

IDENTIFICADOR (CNPJ / CEI) 

(CAMPO 5) 

COMPETÊNCIA 

(CAMPO 4) 

VALOR 
AUTENTICADO 

DATA DO 
PAGAMENTO 

CÓDIGO DO 
BANCO/AGENCIA 

1       

2       

3       

4       

3. DADOS DA RETIFICAÇÃO SOLICITADA TIPOS: 1 – IDENTIFICADOR 2 – CÓD. PAGAMENTO 3 – COMPETÊNCIA 
4 – VALOR CAMPO 6 ,9 E 10 

Nº  
ORDEM 

TIPO 
(1, 2 
ou 3) 

DE PARA TIPO 4 DE PARA 

1 

   CAMPO 6:   

   CAMPO 9:   

   CAMPO 10:   

2 

   CAMPO 6:   

   CAMPO 9:   

   CAMPO 10:   

3 

   CAMPO 6:   

   CAMPO 9:   

   CAMPO 10:   

4 

   CAMPO 6:   

   CAMPO 9:   

   CAMPO 10:   

4. DOCUMENTOS ANEXOS  

           CÓPIA DA GPS                   PROCURAÇÃO                DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO                OUTROS (especificar) 
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5. ASSINATURA DO SOLICITANTE E AUTORIZAÇÃO 
PARA CIÊNCIA AO PORTADOR 

 
6. ANUÊNCIA PARA RETIFICAÇAO  IDENTIFICADOR 

(CNPJ / CEI) 

 
 
 

ASSINATURA 

  
 
 

ASSINATURA 

 
 
 
 
 
 
NOME LEGÍVEL / RECONHECIMENTO DE FIRMA 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME LEGÍVEL / RECONHECIMENTO DE FIRMA 
 

7. DECISÃO (PREENCHIMENTO EXCLUSIVO DE SERVIDOR DA RFB) – Decisão: (D) Deferido; (I) 
Indeferido e (O) De Ofício 

Nº 
ORDEM 

DECISÃO 
MOTIVO DA RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO OU DO 

INDEFERIMENTO 
CARIMBO/DATA/ASSINATURA 

1    

2    

3    

4    

8. CIÊNCIA DO INDEFERIMENTO OU RECEBIMENTO DE COMPROVAÇÃO DA RETIFICAÇÃO EFETUADA 

CPF 

 

NOME 

ASSINATURA DATA 

 

 

6 CÁLCULO DE JUROS DEVIDO A COMPENSAÇÕES E PAGAMENTOS                  
EM ATRASO 

Na hipótese de pagamento ou recolhimento indevido, a contribuição será atualizada 
monetariamente, nos períodos em que a legislação assim determinar, a contar da data do 
pagamento ou recolhimento até a da efetiva restituição ou compensação, utilizando-se os 
mesmos critérios aplicáveis à cobrança da própria contribuição em atraso, na forma da 
legislação de regência (Decreto no 3.048/1999, art. 247, § 1o). 

6.1 Cálculo de juros de valores a compensar 

1) Acesse o site idg.receita.fazenda.gov.br; 

2) Selecione a opção SERVIÇOS PARA EMPRESA; 
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3) Na opção Restituição e Compensação, clique em Restituição, Reembolso e 
Compensação Previdenciários; 

 

 

 

 

  

 

4) Clique em Calcular Restituição e Reembolso Previdenciários; 
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5) Clique em Acesso Direto; 

 

6) Preencha o campo com as seguintes informações: 

a) Competência – Preencha a competência em que os valores foram recolhidos a maior; 

b) Data de Recolhimento – Preencha a data em que foi paga a GPS (Consultar o Setor 
Financeiro ou acesse o site da Receita Federal do Brasil e consulte o Extrato de 
Contribuições e Equiparados com a Senha Previdenciária); 

c) Data de Protocolo – Coloque a mesma data do passo anterior; 

d) Digite o valor pago a maior. 

 

6.2 Juros e multas por pagamentos em atraso 

1) Acesse o site sal.receita.fazenda.gov.br; 

2) Clique na opção “Empresas e Equiparados e Órgãos Públicos”. 

3) Preencha: 

a) Categoria do Contribuinte: “Órgão Público”. 

b) Tipo do Documento: “CNPJ”. 

c) Digite o CNPJ do Órgão Público. 

d) Preencha o Captcha e clique em “Confirma”. 
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4) Confira os dados do seu órgão e clique em Confirmar. 

 

5) Preencha: 

a) Código de Recolhimento: 2402; 

b) Competência: mês e ano em que não foi recolhida a Contribuição Previdenciária 
devida; 

c) Digite o valor no qual devem ser calculados a multa e os juros; 

d) Coloque a Data de Pagamento da Contribuição Previdenciária em atraso; 

e) Clique em Adicionar contribuição. 

 

 

 

 

 

 

6) Confira os dados e aperte em Confirmar. 
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7) Selecione a competência e clique em Gerar GPS. 
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7 GFIP DE 13º SALÁRIO, DE EXCLUSÃO E SEM MOVIMENTO 

7.1 GFIP de 13º Salário 

É somente para fins previdenciários. Não gera recolhimento ao FGTS. 

Se não houver fato gerador na Competência 13 deve ser entregue uma GFIP Sem 
Movimento. 

Como fazer no Programa SEFIP 8.4. 

 
No Movimento do Trabalhador 
informar: 
 
A remuneração do 13º Salário no 
campo 
Base de cálculo do 13º Salário da 
Previdência Social – Referente à 
Competência do Movimento no 
Movimento do Trabalhador. 
 
ATENÇÃO 
 
O Campo Referente a GPS da 
Competência 
13: só abre na competência 12, para 
informar DIFERENÇAS do 13º pagas 
com o salário de dezembro. 

 

 
No Movimento da empresa, informar 
(se houver) o valor da dedução do 
13º salário-maternidade; 
 
Informar ainda, se houver: 

 compensações; 

 valores referentes a competências 
anteriores; 

 retenções; 

 alocações etc. 

 

7.2 GFIP de exclusão 

Deve ser feita quando: 

a) Quando foi enviada uma GFIP com erro em um dos elementos da chave. 

b) Quando foi enviada uma GFIP com fatos geradores, quando na verdade deveria ter sido 
enviada uma GFIP Sem Movimento. 

c) Retificação de GFIP 650 ou 660 sem preenchimento dos campos de vara e processo 
(anteriores à versão 8.4 – out/2008). 
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Como fazer no Programa SEFIP 8.4. 
Fazer primeiro um pedido de 
exclusão, para depois entregar a 
GFIP sem movimento ou a GFIP 
com informações. 
 
 Exclusão: basta cadastrar o 

estabelecimento no SEFIP com 
os dados da chave da GFIP a ser 
excluída, não sendo necessário 
relacionar trabalhadores, 
remunerações e fatos 
geradores informados na GFIP 
incorreta. 

 
 Imprimir o Comprovante de 

Solicitação de Exclusão após a 
transmissão, que deverá ser 
guardado pelo prazo 
legalmente previsto 

 

7.3 GFIP sem movimento 

Deve ser feita quando não existir fatos geradores a Previdência Social. 

É válida até o mês anterior em que houver fatos geradores a Previdência Social. 

Como fazer no Programa SEFIP 8.4. 

Para emitir, abrir o movimento, 
marcar Ausência de Fato 
Gerador, marcar a participação 
da empresa e fazer a 
transmissão: 
 
Marcar a “bolinha” em Fato 
Gerador – Ausência de Fato 
Gerador (Sem Movimento): 
Protocolo de transmissão: 
 
MENU 
Relatórios / Comprovante / 
Protocolo /Arquivo Selo / 
Confissão / Ausência  

Observação 

Se existir um no de Cadastro Específico do INSS (CEI) vinculado ao CNPJ do órgão público 
deve ser enviada uma GFIP Sem Movimento, nos meses em que não houver fato gerador à 
Previdência Social. A obrigação do envio de tal GFIP é da empresa contratada. 
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8 LANÇAMENTO DE AFASTAMENTOS NO PROGRAMA SEFIP 8.4 

8.1 Tabelas de afastamentos – Manual da GFIP/SEFIP para usuários do SEFIP 8.4  

(páginas 92 e 93) 

Os afastamentos no Programa SEFIP 8.4 devem ser lançados com os códigos da tabela 
abaixo, informando as datas de início e término: 

Cód Situação  Cód Situação 

H Rescisão, com justa causa, por 
iniciativa do empregador; 

 S2 Falecimento; 

I1 Rescisão sem justa causa, por 
iniciativa do empregador, inclusive 
rescisão antecipada do contrato a 
termo; 

 L Outros motivos de rescisão do 
contrato de trabalho; 

I2 Rescisão por culpa recíproca ou 
força maior; 

 M Mudança de regime estatutário; 

I3 Rescisão por término do contrato a 
termo; 

 N1 Transferência de empregado para 
outro estabelecimento da mesma 
empresa; 

I4 Rescisão sem justa causa do 
contrato de trabalho do empregado 
doméstico, por iniciativa do 
empregador; 

 N2 Transferência de empregado para 
outra empresa que tenha assumido 
os encargos trabalhistas, sem que 
tenha havido rescisão de contrato de 
trabalho; 

J Rescisão do contrato de trabalho 
por iniciativa do empregado; 

 N3 Empregado proveniente de 
transferência de outro 
estabelecimento da mesma empresa 
ou de outra empresa, sem rescisão 
de contrato de trabalho; 

K Rescisão a pedido do empregado ou 
por iniciativa do empregador, com 
justa causa, no caso de empregado 
não optante, com menos de um ano 
de serviço; 

 S3 Falecimento motivado por acidente 
de trabalho; 

O1  

 

Afastamento temporário por 
motivo de acidente do trabalho, por 
período superior a 15 dias; 

 U1 Aposentadoria; 

O2 Novo afastamento temporário em 
decorrência do mesmo acidente do 
trabalho; 

 U3 Aposentadoria por invalidez; 

O3 Afastamento temporário por 
motivo de acidente do trabalho, por 
período igual ou inferior a 15 dias; 

 V3 Remuneração de comissão e/ou 
percentagens devidas após a 
extinção de contrato de trabalho; 
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P1 Afastamento temporário por 
motivo de doença, por período 
superior a 15 dias; 

 W Afastamento temporário para 
exercício de mandato sindical; 

P2 Novo afastamento temporário em 
decorrência da mesma doença, 
dentro de 60 dias contados da 
cessação do afastamento anterior; 

 X Licença sem vencimentos; 

P3 Afastamento temporário por 
motivo de doença, por período igual 
ou inferior a 15 dias; 

 Y Outros motivos de afastamento 
temporário; 

Q1 Afastamento temporário por 
motivo de licença maternidade  
(120 dias); 

 Z1 Retorno de afastamento temporário 
por motivo de licença-maternidade; 

Q2 Prorrogação do afastamento 
temporário por motivo de licença-
maternidade; 

 Z2 Retorno de afastamento temporário 
por motivo de acidente do trabalho; 

Q3 Afastamento temporário por 
motivo de aborto não criminoso; 

 Z3 Retorno de novo afastamento 
temporário em decorrência do 
mesmo acidente do trabalho; 

Q4 Afastamento temporário por 
motivo de licença maternidade 
decorrente de adoção ou guarda 
judicial de criança até 1 (um) ano de 
idade (120 dias); 

 Z4  Retorno de afastamento temporário 
por motivo de prestação de serviço 
militar; 

Q5 Afastamento temporário por 
motivo de licença maternidade 
decorrente de adoção ou guarda 
judicial de criança a partir de 1 (um) 
ano até 4 (quatro) anos de idade (60 
dias); 

 Z5 Outros retornos de afastamento 
temporário e/ou licença; 

Q6 Afastamento temporário por 
motivo de licença maternidade 
decorrente de adoção ou guarda 
judicial de criança a partir de 4 
(quatro) anos até 8 (oito) anos de 
idade (30 dias); 

 Z6 Retorno de afastamento temporário 
por motivo de acidente do trabalho, 
por período igual ou inferior a 15 
dias. 

R Afastamento temporário para 
prestar serviço 
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Observações 

1) Nos casos de movimentação temporária, entende-se como data de afastamento o dia 
imediatamente anterior ao efetivo afastamento, e como data de retorno o último dia do 
afastamento. Nos casos de movimentação definitiva (rescisão, falecimento e 
aposentadoria sem continuidade de vínculo), entende-se como data de afastamento o 
último dia do vínculo. (Manual da GFIP/SEFIP para usuários do SEFIP 8.4, página 93). 

2) Quando a admissão, a dispensa, o afastamento ou a falta do empregado, inclusive o 
doméstico, ocorrer no curso do mês, o salário-de-contribuição será proporcional ao 
número de dias efetivamente trabalhados, observadas as normas estabelecidas pelo 
Instituto Nacional do Seguro Social. (Decreto no 3.048/1999, art. 214, § 1o). 

9 TRANSMISSÃO E DIVERGÊNCIAS 

9.1 Conectividade Social ICP 

É um canal de relacionamentos com a Caixa Econômica Federal para pesquisas de dados 
relativos ao FGTS, emissão de documentos e envio de GFIP e GRRF, além de outras 
funcionalidades. 

Base legal: Circulares CEF no 547/2011 e no 582/2012, Manual e Cartilha de Dicas do CNS-
ICP. 

Link: HTTPS://conectividade.caixa.gov.br 

O acesso é feito com Certificado Digital ICP no CNPJ da empresa (acesso padrão), podendo 
ainda ser: 

a) no E-CPF com CEI, da pessoa física equiparada a empregador; 

b) com o certificado digital do Responsável pelo Envio da GFIP; 

c) com o certificado digital do procurador (Empregado ou Pessoa Jurídica). 

9.2 Registro do Certificado da Empresa (empregador ou procurador) 

1) Acessar o link HTTPS://conectividade.caixa.gov.br com o certificado instalado (A1) ou 
conectado (A3). 

 

2) Clicar em Continuar, na primeira tela. 

3) Selecionar perfil empresa. 

4) Selecionar, na lista de serviços, Todos os Serviços. 

5) Aceitar Termo. 

6) A partir daí, já é possível acessar os serviços do Conectividade Social ICP. 

https://conectividade.caixa.gov.br/
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9.3 Módulos do Conectividade Social ICP 

 

Módulo Principais Funcionalidades 

Caixa Postal Enviar arquivos SEFIP, GRRF, receber arquivos GRRF da própria 
empresa, receber comunicados da Caixa, ver arquivos SEFIP enviados e 
salvar e imprimir protocolos de envio 

Renovar 
Registro 

Renovar registro da empresa, quando o certificado expirar 

Acessar 
Empresa 

Outorgante 

Receber arquivos GRRF (para procuradores, sob procuração) 

Visualizador Visualizar arquivos da GRRF – Recolhimentos Rescisórios do FGTS 
(extensão .rml) 

Selecione 

“Empregador” 

Acessar dados do FGTS da própria empresa ou, sob procuração, de 
outras empresas (nesse caso, fazer a opção “acessar empresa 
outorgante”, dentro do Ambiente Empregador) para comunicar 
desligamentos, consultar saldos, fazer retificação de dados etc. 

Selecione 

“Procuração” 

Outorgar, revogar, aditar, consultar procurações outorgadas ou 
recebidas por outorga 

9.4 Procuração no Conectividade Social ICP 

1) Pode ser outorgada para qualquer pessoa jurídica. 

2) A procuração para pessoa FÍSICA só pode ser outorgada para EMPREGADOS com conta 
ativa no FGTS. 

3) Tem validade de 3 (três) anos. 

4) A procuração não é CANCELADA se o certificado da empresa expirar, salvo se houver 
cancelamento da procuração. 

5) Os poderes podem ser substabelecidos. 

6) Para outorgar procuração, acessar ambiente de Procuração (à direita) e seguir as 
instruções das telas. 
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9.5 Envio da GFIP pelo Conectividade Social ICP 

1) Acesse o site https://conectividade.caixa.gov.br com o certificado do responsável pelo 
órgão público; 

2) Ao entrar no sistema do Conectividade Social ICP, clique na opção Caixa Postal, no 
canto esquerdo do menu horizontal; 

 

  

https://conectividade.caixa.gov.br/
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3) Depois de entrar na página Caixa Postal, clique na opção Nova Mensagem, no menu 
vertical no lado esquerdo; 

 

4) Ao acessar a página Nova Mensagem, selecione a opção Envio de arquivo SEFIP, no 
item Selecione o serviço, e, a seguir, clique em Continuar; 
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5) Na página Nova Mensagem – Envio de arquivo SEFIP, selecione a cidade onde vai ser 
paga a guia do FGTS, no campo Município de Arrecadação; 

 

6) Após selecionar a cidade, clique em Anexar Arquivo e procure o arquivo que foi salvo 
pelo programa SEFIP (procedimento feito no passo número 3), para anexar o arquivo no 
site do Conectividade Social ICP; 
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7) Depois de anexar o arquivo, clique em Salvar; 

 

8) Anexe o arquivo; 

9) Digite a senha do Certificado Digital (às vezes, não é solicitada) e clique em OK; 
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10) Quando aparecer uma tela, salve o arquivo com a extensão NOME_DO_ARQUIVO.ZIP, 
em uma pasta de sua preferência, para ser transmitido na próxima página; 

 

11) Após salvar o arquivo, espere alguns segundos para o site avisar que o arquivo foi salvo 
com sucesso e, nessa tela de aviso, clique em OK; 
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12) Clique em Enviar, para transmitir a GFIP; 

 

13) Na página Enviar Mensagem, clique em Procurar, para encontrar o arquivo salvo na 
página anterior, com a extensão NOME_DO_ARQUIVO.ZIP;  
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14) Depois que você encontrou o arquivo, clique em Enviar, para transmitir a GFIP; 

 

15) Quando a transmissão da GFIP estiver concluída, clique no link Clique aqui para salvar 
o protocolo, para salvar o arquivo da guia do FGTS e, também, para imprimir o 
Protocolo de envio da GFIP; 
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16) Quando acessar a página do Protocolo, clique em Imprimir, para imprimir o protocolo, 
e, depois, clique em Salvar, para baixar o arquivo do FGTS, para ser impresso pelo 
programa SEFIP; 

 

Observação 

Se acontecer de clicar em Salvar e nada acontecer, verifique se apareceu uma barra com a 
cor “amarelo fraco”, no topo da página; 
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17) Se ela apareceu, clique sobre ela e, depois, clique em Baixar arquivo. Depois de fazer 
isso, o site será atualizado; 

 

18) Com a página atualizada, clique novamente em Salvar, para baixar o arquivo do FGTS, 
para ser impresso pelo programa SEFIP; 
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19) Quando aparecer uma tela perguntado “Deseja salvar ou abrir este arquivo”, clique em 
Salvar; 

 

20) Salve o arquivo com a extensão NOME_DO_ARQUIVO.XML, na pasta de sua preferência;  

 

21) Agora, feche o seu navegador (Internet Explorer, Firefox, Chrome, entre outros) e abra 
o programa SEFIP; 
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22) No Programa SEFIP, clique no menu Relatórios > GRF > Arquivo ICP; 

 

23) Procure o arquivo do FGTS (NOME_DO_ARQUIVO.XML) e clique em abrir;  
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24) Agora, é só imprimir, visualizar ou gerar PDF do FGTS, para a GRF ser paga; 
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25) Para imprimir a GRF, entre no programa SEFIP, clique no menu Relatórios > GRF > 
Arquivo ICP e selecione o arquivo com a extensão .xml. 

 

Observação 

As funcionalidades para fins rescisórios podem ser acessadas pelo Conectividade Social ICP 
on-line, mas quem utiliza o programa GRRF para envio de arquivos deverá fazer download 
da versão ICP. 

9.6 Ambiente Empregador 

O Ambiente Empregador permite o acesso aos dados do FGTS dos empregados da empresa. 

1) Acesse o menu do Ambiente Empregador, no canto direito do menu horizontal. 

 

2) O sistema solicitará a senha do certificado novamente. 

3) Podem ser acessados os dados da própria empresa ou da empresa outorgante. 
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4) As funcionalidades são as mesmas que já existiam (gerar a GRRF, alterar endereço, gerar 
extrato para fins rescisórios – que ficarão disponíveis no módulo Caixa Postal – Caixa de 
entrada – em até 24 horas) etc. 

 

Funcionalidades: 

1) Envio da GFIP e GRRF. 

2) CRF – Certificado de Regularidade do FGTS. 

3) Consulta de indícios de irregularidade. 

4) Geração de GRDE. 

5) Parcelamento. 

6) Mensagens específicas para o empregador. 

7) PISWeb. 

8) GRF Web – envio da GFIP e emissão da GRF sem uso do programa SEFIP. 

9) Outras funcionalidades já disponíveis no “antigo” Conectividade Social: emissão de GRF, 
consulta de saldos, comunicação de desligamento, alteração de dados do trabalhador etc. 
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9.7 Malha GFIP 

9.7.1 Como identificar divergências na GFIP 

1) Entre no site da Receita Federal: https://cav.receita.fazenda.gov.br/autenticacao/login; 

 

2) Acesse o e-CAC pelo Certificado Digital; 
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3) Clique na aba Certidões e Situação Fiscal; 

4) Clique na aba Consulta Pendências – Situação Fiscal-Relatório Complementar;  

 

5) Clique em Gerar PDF desta Visualização; 

 

  

https://cav.receita.fazenda.gov.br/ecac/Aplicacao.aspx?id=101&origem=menu
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6) Depois que o Relatório Complementar de Situação Fiscal foi gerado, fazer download 
dele e anexá-lo ao arquivo físico, processo, e à pasta relacionada com a GFIP mensal. 

 

Posterior à consulta da situação, são tomadas as devidas providências, seja ausência de envio 
ou divergência entre os valores pagos e valores enviados. 

9.7.2 Matrícula CEI 

Quando é iniciada uma obra na Administração Pública, por uma empresa contratada, deverá 
ser criada uma matrícula CEI – Cadastro Específico do INSS –, junto ao Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS). Cada obra deverá ter sua matrícula CEI.  

Quando a obra é contratada por empreitada total, a obrigação de abertura da matrícula CEI 
é da empresa contratada, e, quando por empreitada parcial, a obrigação é do órgão público 
contratante. O prazo máximo para criação da matrícula CEI é de 30 (trinta dias).  

Observação importante 

Quando se tratar de empreitada total, o CEI deverá ser feito em nome e CNPJ da contratada, 
e, quando for parcial, deverá ser da contratante. Caso a obra esteja paralisada, a GFIP sem 
movimento será entregue informando a ausência de fato gerador. 

É possível consultar, no site e-CAC, se existe alguma matrícula CEI vinculada ao CNPJ do 
órgão público, por meio dos seguintes passos: 
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1) Clique na aba Cadastro dentro da página do e-CAC e, posteriormente, em Inscrição, 
Alteração e Consulta de Matrícula CEI. 

 

2) O exemplo abaixo mostra como pode ser gerado um no CEI. 

 

9.7.3 Agendamento na Receita Federal 

Identificado os problemas com a CND, e havendo dúvidas de como resolvê-los, poderá ser 
agendado um atendimento na Receita Federal, pelo e-CAC, por intermédio dos seguintes 
passos: 

  

https://cav.receita.fazenda.gov.br/ecac/Aplicacao.aspx?id=58&origem=menu
https://cav.receita.fazenda.gov.br/ecac/Aplicacao.aspx?id=58&origem=menu
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1) Clique na aba Outros dentro da página do e-CAC e, posteriormente, em Agendamento 
de Atendimento Presencial. 

 

2) Marque a opção Li e concordo e clique em Avançar. 
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3) Digite o CPF do servidor designado, que deverá ter sido designado para esse fim 
específico no DODF, e clique em Avançar. 

 

4) Por fim, escolha o local e a data do atendimento. 
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Observação 

Se for aberto um processo digital, este poderá ser acompanhado pelo e-CAC. 

 

Observação 

A responsabilidade de acompanhamento é do servidor designado, seja pelo DODF ou pela 
própria incumbência do cargo. 
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Observação 

No exemplo a seguir, não consta processo aberto, mas, caso existisse, as respostas dadas pela 
RFB poderiam ser visualizadas. 

 

9.7.4 Sites úteis 

1) Pesquisa sobre legislação da Receita Federal relacionada à GFIP 

www.normas.receita.fazenda.gov.br 

2) Portal de Contabilidade onde podem ser acessados fóruns, com soluções de dúvidas sobre 
a GFIP/SEFIP 

www.contabeis.com.br 

3) Portal especializado em informação legislativa e jurídica que reúne leis, decretos, 
acórdãos e súmulas, entre outros documentos das esferas federal, estadual e municipal. 

www.lexml.gov.br 

4) Pesquisa sobre legislação 

www4.planalto.gov.br/legislacao 
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