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NOVIDADES
A partir do ano-base 2021, o campo PIS/PASEP/NIT, passará a ser de
preenchimento “opcional”, deixando de ser um campo “obrigatório”. 

LEMBRETES

- Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) 
  PREENCHIMENTO FACULTATIVO!!

- Informações relativas às contribuições sindicais patronais 
  PREENCHIMENTO FACULTATIVO!!

- Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) 
  Informar os 7 (sete) primeiros dígitos do CPF do trabalhador

- Série 
  Informar os 4 (quatro) últimos dígitos do CPF do trabalhador

- Cadastro de Pessoas Físicas (CPF)
  OBRIGATÓRIO À TODOS OS TRABALHADORES (PÚBLICO E PRIVADO) 

- Informações relativas às contribuições sindicais do empregado 
  PREENCHIMENTO FACULTATIVO!! 

Redução/Suspensão do Contrato de Trabalho:
- Para os trabalhadores que realizaram acordo de redução proporcional de jornada
e  de  salário,  com  base  na  Lei  14.020/2020  (conversão  da  MP  936/2020),  as
remunerações  mensais  deverão  ser  declaradas  de  acordo  com  a  folha  de
pagamento. 
-  Para  os  trabalhadores  que  realizaram  acordo  de  suspensão  temporária  do
contrato de trabalho, com base na Lei 14.020/2020 (conversão da MP 936/2020),
não haverá indicação de remuneração mensal para os meses em que a suspensão
compreendeu  a  competência  integral  do  mês  de  referência.  Caso  a  suspensão
tenha sido parcial, as remunerações deverão ser declaradas de acordo com a folha
de pagamento.
Afastamento Temporário
85. Suspensão temporária do contrato de trabalho nos termos da Lei 14.020/2020
(conversão da MP 936/2020).
O  novo  código  criado  será  informado  automaticamente  na  RAIS quando  o
afastamento informado na folha de pagamento for pelo motivo “Y”.

IMPORTANTE !!! - INSCRIÇÃO DO EMPREGADOR NA RAIS

No processamento da  RAIS,  o sistema  PEGASUS segue o  critério  abaixo para
gravação do número e tipo da inscrição do empregador:
Cadastro da Empresa:
- Campo CNPJ preenchido → Grava o CNPJ na RAIS;
- Campo CNPJ em Branco e CAEPF preenchido→ Grava o CAEPF na RAIS;
- Campo CNPJ e CAEPF em Branco, CNO preenchido→ Grava o CNO na RAIS.

Caso  tenha  dúvidas  no  preenchimento,  consulte  o  Suporte  DAPE
SOFTWARE.
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Obs:
O código do evento 13.SALARIO ( TRAB.INTERMITENTE ) pode variar de uma
sistema de folha para outro, se baseie pelo código do seu sistema de folha.

8 - Ter instalado em seu computador, os sistemas GDRAIS2021
   - O sistema pode ser obtido através:

→        Site da RAIS em www.rais.gov.br 
→       Site da  DAPE SOFTWARE www.dape.com.br, seção "Facilita RH", Links
→Úteis  RAIS +

Rua Cel. André Ulson Jr. Nº 250, Sala 73 – Centro – Araras/SP – Fone: (19) 3542-0755 / 
(11) 2391-1990 www.dape.com.br     









12

Nota:
Caso seja necessário alterar algum dado do trabalhador, basta alterá-lo na tela,
confirmando a seguir através do botão "OK".       
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Importando o arquivo Rais2022.dec para validação;
- Acessar o sistema GDRAIS2021 do Ministério do Trabalho e Previdência;
- No Menu do sistema, acesse "Declaração";
- Selecione "Importar" e a seguir "Ano atual 2021";
- Siga as orientações do sistema para importar os dados;

Manutenção de informações da empresa no GDRAIS após importação
-  Após  a  importação,  acesse os dados da(s)  empresa(s)  no sistema GDRAIS e
informe:

→      Tipos de sistema de controle de ponto – Selecione o código com o tipo 
          de sistema utilizado pelo estabelecimento:
          01. Estabelecimento não adotou sistema de controle de ponto porque em
               nenhum mês do ano-base possuíu mais de 10 trabalhadores 
               celetistas/ativos;
          02. Estabelecimento adotou sistema manual;
          03. Estabelecimento adotou sistema mecânico;
          04. Estabelecimento adotou Sistema de Registro Eletrônico de Ponto – SREP
               (Portaria 671/2021);
          05. Estabelecimento adotou sistema não eletrônico alternativo previsto na
                Portaria 671/2021.
          06. Estabelecimento adotou sistema eletrônico alternativo previsto na
                Portaria 671/2021.

→     Informações Sindicais PATRONAIS - PREENCHIMENTO FACULTATIVO!!
         Contribuição Sindical
         . CNPJ da Entidade Sindical beneficiária
         . Valor Total Recolhido
         Contribuição Associativa (Mensalidade Sindical do Filiado)
         . CNPJ da Entidade Sindical beneficiária
         . Valor Total Recolhido
         Contribuição Assistencial
         . CNPJ da Entidade Sindical beneficiária
         . Valor Total Recolhido
         Contribuição Confederativa
         . CNPJ da Entidade Sindical beneficiária
         . Valor Total Recolhido
       
Emissão do Relatório da RAIS
-  Após  concluída  a  IMPORTAÇÃO,  e  efetuada  as  inclusões  das  informações
adicionais, você poderá emitir o Relatório da RAIS para conferência dos dados e
arquivo;
Acesse no Menu "Declaração" a seguir "Imprimir";
Siga as orientações do sistema para impressão do RELATÓRIO  DA RAIS.
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IV – Validação / Entrega / Emissão do Recibo

ANALISAR (Validar) a RAIS
  - Antes de Gravar o arquivo para entrega definitiva da RAIS, acesse o Menu
"Declaração" do  GDRAIS2021 e a seguir selecione "Verificar Inconsistências das
declarações";
     . Siga as orientações do sistema para análise dos dados;
     . Corrija as inconsistências encontradas ( Avisos e Erros ).

Gravar Declaração RAIS para entrega
- No Menu do GDRAIS2021, acesse "Declaração";
  . A seguir selecione "Gravar";
  . Siga as orientações do sistema;

Transmissão da RAIS
- No menu do sistema GDRAIS2021 acesse o item "Transmissão";
  . Selecione “Transmitir Declaração”;
  . Marque a(s) empresas que irá transmitir a RAIS;
  . Clique em "Avançar" e siga as orientações do sistema;
  . Imprima o "Protocolo de Transmissão" após a entrega;

Emissão do Recibo de Entrega;
- A emissão do recibo estará disponível 5 dias após a transmissão da declaração, no
endereço  http://www.rais.gov.br →  →DECLARAÇÃO  JÁ  ENTREGUE   opção
impressão do recibo de entrega.

Atenção!
Preservar o Protocolo de Transmissão de Arquivo, fornecido no ato da transmissão
do mesmo, onde consta o número do Controle de Recepção e Expedição de Arquivo
(CREA), que, juntamente com a inscrição CNPJ/CEI, será obrigatório para emissão
do recibo de Entrega da RAIS pela Internet. 
Para os canteiros de obras, informar também o CEI vinculado.

V – Cópia de Segurança / Manuais

Cópias de Segurança
→- Acesse a opção "Utilitários"  Cópia de Segurança no sistema GDRAIS2021 para

efetuar o backup dos dados;
  . Aconselhamos a gravação de no mínimo 2 cópias em midias distintas e gravadas
em locais diferentes.

Manual da RAIS
-  Disponível  no  site  da  RAIS  em  www.rais.gov.br e  também No site  da  DAPE
SOFTWARE em www.dape.com.br, seção Facilita RH →, Links Úteis  RAIS +

VI – Situações que merecem a sua atenção

a) Conferência das Informações Cadastrais e Remunerações
-  Após  a  importação  do  arquivo  da  RAIS gerado  pelo  PEGASUS,  confira
atentamente  as  informações  antes  de  enviá-las  ao  Ministério  do  Trabalho  e
Previdência, pois além da multa prevista para informações com erros, o trabalhador
poderá  ser  prejudicado  no  recebimento  do  Abono  Anual  ou  Rendimentos  do
PIS/PASEP.
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VIII – Suporte / Contatos

Suporte do PEGASUS
- Fone/Fax: (19) 3542-0755 (11) 2391-1990
- E-mail : pegasus@dape.com.br  / suporte@dape.com.br 
- Internet: www.dape.com.br
- Skipe: suporte@dape.com.br 

Contato com a RAIS:
a)  as  orientações  sobre  os  procedimentos  técnicos  de  utilização  do  programa
GDRAIS2021, poderão ser obtidas junto à Central de Atendimento do SERPRO pelo
telefone  0800-7282326  ou  endereço  eletrônico:  http://trabalho.gov.br/rais ou
http://www.rais.gov.br – opção “Fale Conosco”.

b)  as  orientações  gerais  quanto  ao  preenchimento  da  declaração  poderão  ser
obtidas mediante contato com o Ministério do Trabalho e Previdência, pelo e-mail:
ccad.strab@economia.gov.br 

c) as correspondências para esclarecimentos complementares quanto à declaração
da RAIS poderão ser encaminhadas para o endereço especificado abaixo:
Ministério do Trabalho e Previdência
Secretaria de Trabalho
Subsecretaria de Políticas Públicas de Trabalho
Coordenação-Geral de Cadastros, Identificação Profissional e Estudos
Esplanada dos Ministérios, Bloco “F”, Edifício Sede – Sala 531
70056-900 – Brasília/DF

Sistema GDRAIS2021 disponível em www.rais.gov.br 
Manual da RAIS 2021 disponível em www.rais.gov.br 

Ou no site da DAPE SOFTWARE em 
www.dape.com.br →  FACILITA RH → →  LINKS ÚTEIS  RAIS +
→  GDRAIS - RAIS/ANO BASE 2021
→  MANUAL RAIS - ANO BASE 2021
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