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INSTALAÇÃO: Efetue cópia dos arquivos de dados.Verifique antes da instalação se o computador onde será instalado é: 

Servidor/Cliente, Servidor/Dedicado ou Cliente.Instale o “upgrade” no servidor e em cada um dos terminais, conforme manual de 

instalação.    

  

 
IMPORTANTE:  Para atualização desta versão é necessário já estar instalada a versão 6.69B, 

no mínimo 
 

Implementações, Alterações e Correções 
 
eSocial – Geração do Arquivo 
 
Gravação de Recibos S-1200/S-2299/S-2399 e S-
1210. 
O sistema Folha FOLLI agora grava automaticamente, 
após consulta dos eventos S-1200, S-2299, S-2399 e S-
1210, e sendo o evento AUTORIZADO, o número do 
recibo do arquivo consultado, nos seguintes campos: 
S-1200, S-2299 e S-2399 no campo 131 em Cadastro 
de Funcionários/Aba eSocial, ou seja, é armazenado o número do recibo do último arquivo consultado para cada 
funcionário. 
S-1210 no campo 132 em Cadastro de Funcionários/Aba eSocial, ou seja, é armazenado o número do recibo do último 
arquivo consultado para cada funcionário. 
 
 
Retificação de Eventos: S-1200 / S-2299/ 
S-2399 e S-1210. 
O sistema Folha FOLLI agora permite Retificar os 
eventos S-1200/S-2299/S-2399 e S-1210 de vários 
funcionários sem a necessidade de informar em 
Cadastro de Funcionários/Aba eSocial - Campos: 
1:Indicativo de Retificação = 2  Retificação e 2: 
Número Recibo. 
Para retificar qualquer um desses eventos basta 
selecionar o evento e marcar a opção Retificação 
incluída à direita dos Eventos Periódicos 

. Serão utilizados os dados dos campos 
Cadastro de Funcionários/Aba eSocial/ Campo 131 
ou 132 dependendo do evento selecionado, para os funcionários conforme definido em condições de Aplicação. 
 
Para os demais eventos Periódicos (exceto S-1200 e S-1210) ou Não Periódicos (exceto S-2299 e S-2399) continua da 
mesma forma: No sistema Folha FOLLI para Retificar um evento periódico ou não periódico, preencha Cadastro de 
Funcionários/Aba eSocial:Campo 1: 2=Retificação e no Campo 2: Número do Recibo e enviar o próprio evento, sendo que 
o Sistema Folha FOLLI  controla automaticamente, ou seja, após o evento ser AUTORIZADO, sistema volta o campo 1 
para “Arquivo Original” e apaga o campo 2 – número do recibo. 

  Campo Descrição 

1 Indicativo Retificação 
Ao enviar o eSocial pela primeira vez, preencher com [1], somente quando for necessário 
efetuar uma retificação preencher com [2]. 

2 Número Recibo Preencher apenas quando for necessário efetuar uma retificação. 

 
 
 
S-3000-Exclusão de Eventos S-1200/ S-2299/S-2399 e S-1210 
O sistema Folha FOLLI agora permite excluir os eventos S-1200/S-2299/S-2399 e S-1210 de vários funcionários e sem a 
necessidade de informar o número do Recibo na janela eSocial-Emissão de Arquivos Magnéticos em frente a opção S-
3000 Exclusão de Eventos. Serão utilizados os dados dos campos Cadastro de Funcionários/Aba eSocial/ Campo 131 ou 
132 dependendo do evento selecionado, para os funcionários conforme definido em condições de Aplicação. 
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Para os demais eventos Periódicos (exceto S-1200 e S-1210) 
ou Não Periódicos (exceto S-2299 e S-2399), o sistema 
Folha FOLLI agora permite excluir o evento selecionado de 
vários funcionários e sem a necessidade de informar na 
janela eSocial-Emissão de Arquivos Magnéticos em frente a 
opção S-3000 Exclusão de Eventos. Preencha em 
Edição/Cadastro de Funcionários/ Aba eSocial/Campo 2: 
Número do Recibo do evento que deseja excluir, com o número do recibo de cada um dos funcionários (conforme definido 
em condições de Aplicação. 
 
Processo/Gerar eSocial – Meio Magnético, a partir desta versão, sistema controla os opcionais permitidos para cada 
evento, sendo: 
Opcional: “Apenas Fonte Selecionada”: permitido apenas para os eventos: S-1005, S-1020 e S-1060. 
Opcional: “Retificação”: permitido apenas para os eventos: S-1200, S-2299, S-2399 e S-1210. 
Opcional “Competência 13”: permitido apenas para os eventos: S-1200, S-1202, S-1207, S-1280, S-1295, S-1298, S-
1299 e S-3000. 
Opcional: “Demitidos”: permitido apenas para o evento S-1210. 
Opcional: “Anual”: permitido apenas para o evento S-1300. 
Opcionais: “S-1010 Férias” e “S-1010 Inter”: permitidos apenas para o evento S-1010. 
Opcional “2º Grupo”: permitido apenas para o evento S-1210. 
Opcional “Sem Valores Rescisórios”: permitido apenas para os eventos: S-2299 e S-2399. 
 
Registro de Férias 3º. Período 
Ao cadastrar os campos do 3º.Período de Férias: Data Gozo Início e Data Gozo Término o sistema calcula o Saldo de 
Salário já descontando os dias de gozo de férias. 
 
eSocial – Cadastro 
Os seguintes campos, não utilizados desde da versão 6.70D, passam para: 
-Em Cadastro Funcionários-Aba eSocial: Campo:119:”Tipo de Inscrição (+1 vinc) e Campo 120:”Número de Inscrição(+1 
vinc)” não mais utilizados para a finalidade de informar Remuneração Outras Empresas, ficaram como campos 
Reservados do Sistema. 
-Em Cadastro de Funcionários/Periódicos/Campo 29:”Remuneração Outra Empresa” (eventoS-1200), não mais utilizado 
para a finalidade de informar Remuneração Outras Empresas, voltou a ser Campo Livre. 
-Em Cadastro da Empresa/Aba eSocial campos 76 a 79  não mais utilizados para informar as contribuições pagas (S-
1300), ficaram como campos Reservados do Sistema. 
 
Em Edição/Cadastro de Funcionários/Aba eSocial foram acrescentados 2 campos: 
     Campo 131: Número do Recibo S-1200 
     Para geração de relatórios, o código para modelo é: C531 
 
     Campo 132: Número do Recibo S-1210 
     Para geração de relatórios, o código para modelo é: C532 
 
Modelos Relatórios - eSocial 
Em Modelos/Relatórios Coluna inseridos 2 modelos para conferência de INSS (S-1200) e IRRF (S-1210) do eSocial. 
 C:\FolliWin\Folha\Modelos\Folli_INSS_Segurados.Col 
 C:\FolliWin\Folha\Modelos\Folli_IRRF.Col 


