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Ministrante

Professor, consultor trabalhista e criador da página E agora, DP?

Formado em Gestão de Recursos, especialista em Departamento Pessoal e
Legislação Trabalhista e pós-graduando em Recuperação de Créditos
Tributários, possui vasta experiência em escritório contábil, na área
trabalhista e na implantação do eSocial.

Ministra treinamentos nas áreas de eSocial, DCTFWeb, Per/DComp e LGPD.

contato@eagoradp.com.br

linkedin.com/in/guilherme-santos-dp

https://instagram.com/ajuda.dp

Guilherme Santos
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O que veremos nessa especialização?

Especialista em eSocial – Domínio Folha

Aula 
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Eventos de Tabela Eventos Não Periódicos

Eventos Periódicos Novidades eSocial 2023

Acesse o cronograma completo:

https://suporte.dominioatendimento.com/central/faces/solucao.html?codigo=9242

https://suporte.dominioatendimento.com/central/faces/solucao.html?codigo=9242
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• Dicas para conferência – Domínio Folha

• O que compõe a DCTFWeb?

• Prazos de Entrega

O que entenderemos nesse treinamento?

Eventos Periódicos
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Eventos Periódicos
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Preparando a Folha

FAÇA TODOS OS LANÇAMENTOS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS

 Importação do Ponto
Horas-extras;
 Faltas;
 Banco de horas;
 Convênios e serviços;
Vale-alimentação/refeição;
 Reembolsos etc...

Feito todos os lançamentos, processe sua folha de pagamento!
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Preparando a Folha



8

Apuração Previdenciária
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Eventos Periódicos

Os eventos periódicos são aqueles cuja ocorrência tem periodicidade previamente
definida, compostos por informações de folha de pagamento, de apuração de outros fatos
geradores de contribuições previdenciárias como, por exemplo, os incidentes sobre
comercialização de produção rural por pessoas física.
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Eventos Periódicos

 S-1200 - Remuneração do trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previdência Social
 S-1202 - Remuneração de servidor vinculado a Regime Próprio de Previdência Social –

RPPS
 S-1207 – Benefícios –Entes públicos
 S-1210 – Pagamentos de Rendimentos do Trabalho
 S-1260 – Comercialização da Produção Rural Pessoa Física
 S-1270 – Contratação de Trabalhadores Avulsos Não Portuários
 S-1280 – Informações Complementares aos Eventos Periódicos
 S-1298 – Reabertura dos Eventos Periódicos
 S-1299 – Fechamento dos Eventos Periódicos
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Dica!

 Todos os seus empregados (S-2200) – estão enviados sem erros?
 Houve admissão preliminar (S-2190)?

Se houve admissões no mês, todas foram enviadas, e na folha de pagamento está ok os
lançamentos?

 Todas as suas alterações cadastrais (S-2205) estão validadas?
 Todas as suas alterações contratuais (S-2206) estão validadas?

Nas alterações de cargos e admissões, foi observado nos Laudos se tem insalubridade,
periculosidade e aposentadoria especial?
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Dica!

 Todos os seus afastamentos (S-2230) estão validados?

Houve funcionários que se afastaram ou retornaram de afastamento, esta batendo os dias trabalhados?

Cuidado com as Rescisões!

Apesar de serem considerados eventos não periódicos, eles têm também, informações de remuneração,
característica própria dos eventos periódicos. Portanto, esses eventos fazem parte tanto da segunda fase
quanto da terceira fase.

 Houve rescisões de contrato, todas foram enviadas no S-2299? Foi realizado a conferência nos arquivos de
retorno S-5001 e S-5002, os valores de INSS e IRRF estão batendo com a rescisão?
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Envio dos eventos
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Conferência dos valores
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Conferência dos valores
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Conferência dos valores
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Conferência dos valores
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Conferência dos valores



19

Relatórios – Encargos sobre a Folha
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Relatórios – Encargos sobre a Folha
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Relatórios – Encargos sobre a Folha



22

Relatórios – Encargos sobre a Folha
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Conferência dos valores

Totalização de Bases e Contribuições o Empregador terá diferentes totalizadores:

Contribuição Previdenciária por CPF (S-5001);
Imposto de Renda por CPF (S-5002);
Totalizador do FGTS por Trabalhador (S-5003)
Totalizador das Contribuições por empresa (S-5011);
Totalizador do FGTS consolidadas por contribuinte (S-5013)

O evento totalizador S-5001 será enviado automaticamente após o envio dos eventos que
contêm remuneração (S-1200, S-2299 e S-2399), o S-5002 após recepção do evento de
pagamento S-1210 e os eventos S-5011 e S-5013 serão enviados automaticamente após o
envio do evento de fechamento (S-1299).
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O que compõe a DCTFWeb?

eSocial

• + Remuneração

• + Comercialização Prod. 
Rural PF

• - Salário Família

• - Salário Maternidade

EFD Reinf

• + Retenções INSS em 
NF de serviços tomados

• + Comercialização Prod. 
Rural PJ

• + Aquisição Produção 
Rural PF

• + CPRB

• - Retenções INSS em NF 
de serviços prestados

Per/Dcomp
Web

• - Compensações
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Prazos de Entrega

Categoria da DCTFWEB Prazo de Entrega

Geral – DCTFWeb Mensal Até dia 15 do mês seguinte

13º salário – DCTFWeb Anual Até dia 20 de dezembro

DCTFWeb de Aferição de Obras

Até o último dia útil do mês em que as 

informações referentes à obra forem prestadas por 

meio do Sero.

Espetáculo Desportivo – DCTFWeb Diária Até o 2º dia útil após o evento desportivo
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DCTFWeb



Obrigado!


