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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 
 
 
Modelos Relatórios - eSocial 
Nos relatórios criados pela Folli para verificação de preenchimento dos campos do eSocial, foi alterado código de modelo 
{C072} – Registro no Livro para {C100} – Matrícula eSocial: 
- eSocial_2300_obrigatorio_dirigente_sindical.Col 
- eSocial_2260_intermitente.Col 
- eSocial_2200_obrigatorio_todos.Col 
 
 
Impressão/Guias de Recolhimento/DARF  
A partir desta versão, foram criados mais 4 Tipos de DARF. 
Estes serão utilizados somente para as empresas que optaram em Configuração/Configuração das Empresas por 
Regime IRRF – Caixa. 
Cálculo de DARF para as empresas que são Regime IRRF Caixa: 
 
Exemplo: Cálculo do DARF ABR/2019 – Pagamento 20/05/2019 
- Selecionar o mês de MAR/2019 (pois Folha foi paga no 5º dia útil de ABR); 
- Em Impressão/Guias de Recolhimento/DARF, clicar no 3º ícone – Selecionar o Tipo de DARF; 
- Marcar Caixa DIRF 1 e clicar no OK; 
- Sistema irá mostrar Definição dos Registros para Impressão já marcado conforme condições de pesquisa. NÃO 
ALTERAR ESTE FILTRO, pois ele já está preparado para o cálculo automático do DARF, clicar no OK; 
- Alterar o período de apuração no campo D23 na Coluna Adotado e informar a data de vencimento no campo D33 na 
coluna Adotado, clicar no 5º ícone – Calcular dados adotados; 
- Imprimir a guia. 
 
- Selecionar o mês de ABR/2019 (pois sistema irá apurar pagamentos efetuados em ABRIL – Ex. Adto. de Salário); 
- Em Impressão/Guias de Recolhimento/DARF, clicar no 3º ícone – Selecionar o Tipo de DARF; 
- Marcar Caixa DIRF 2 e clicar no OK; 
- Sistema irá mostrar Definição dos Registros para Impressão já marcado conforme condições de pesquisa. NÃO 
ALTERAR ESTE FILTRO, pois ele já está preparado para o cálculo automático do DARF, clicar no OK; 
- Alterar o período de apuração no campo D23 na Coluna Adotado e informar a data de vencimento no campo D33 na 
coluna Adotado, clicar no 5º ícone – Calcular dados adotados; 
- Imprimir a guia. 
 
Lembrando que o total do Imposto de Renda a ser recolhido é a soma das 2 guias geradas. 
 
OBS.: Os tipos de DARF – Caixa eSocial 1 e Caixa eSocial 2 só serão utilizados para conferência com o eSocial. 
 
 
 
 


