
 

Prezado cliente,  
 
Sempre visando melhorias contínuas, estamos informando que a comunicação entre as 
escolas/empresas e o nosso escritório e apenas através do site da EMIS, como já vem 
acontecendo, porém vamos rever alguns procedimentos para:   
 
** Enviar variáveis da Folha de Pagamento e alterações inclusões de novos dados após 
o fechamento da mesma; 
 
** Solicitar Rescisão do Trabalhador e enviar as variáveis de rescisões; 
 
** Variáveis de Atestado médico e Proporcionalidade do INSS. 
 

 
Toda e qualquer variável para pagamentos ou descontos dos empregados, inclusive 
variáveis de rescisões, deve ser informada no local apropriado para esta informação.  
 
Site da emis www.emis.com.br acesse a área restrita com seu   ogin e Senha, na página ►
principal acesse  Folha  Movimentos► ►   
 

Não enviar nenhuma variável para o processamento da folha de 
pagamento por: 
E-mail, solicitações do site ou mensagens do site. 
 
Só será aceito variáveis da folha enviada no local especifico para 
variáveis.  

 
Todas as solicitações enviadas nos canais acima serão descartadas 
automaticamente. 
 

 



 

 

Caso a escola/empresa queira informar um novo provento/desconto (variável nova) que 
não exista no quadro, deve ser solicitado a inclusão deste novo item. Qualquer tipo de 
desconto ou provento pode ser incluído no quadro.  
 

Após a finalização do movimento da folha, para inclusão/alterações de novas variáveis: 
 

Caso o movimento da folha já esteja fechado e seja necessária a inclusão/alteração de 
dados, solicitar para o escritório a reabertura do movimento da folha de pagamento; 
 

• Fazer a inclusão/alteração dos novos dados e fazer um novo fechamento, pois 
assim sempre será gravada a data e hora que a empresa realmente finalizou o 
envio das informações;  

• Folha já processada (conferência e ou impressão), o custo do reprocessamento é 
devido;  

• Admissões e Rescisões de empregados enviadas após o fechamento da folha 
também é uma variável que altera todos os encargos;  
 

Admissões devem ser enviadas até três dias antes da data de início de trabalho.
 

 
A data do envio das variáveis é até o dia 20 de cada mês, caindo em dia não útil, o envio 
deverá ser antecipado. 
 

 
Para solicitar Rescisão do Contrato de Trabalho do Empregado a empresa deve abrir uma 
solicitação no site. 
 
Site da emis www.emis.com.br acesse a área restrita com seu ► Login e Senha, na 
página principal acesse  ► Solicitação 

** Ver figura abaixo 



 

 

 

Abrir uma solicitação com tema “RESCISÃO” 
Assunto: Colocar “Rescisão + código do empregado + Nome do empregado) 
 
A descrição deve conter obrigatoriamente as seguintes informações: 
DATA: 
  ata da ci► ência do empregado/empregador 

 
MOTIVO: 
 Pedido de demiss► ão por parte do empregado 
  emiss► ão sem justa causa por parte do empregador 
 Término de Contrato►  

 
AVISO PRÉVIO: 
 Trabalhado►  
 Indenizado►  



 

 

As variáveis devem ser enviadas no prazo e local conforme descrições abaixo, lembrando 
que o escritório não fará solicitação das mesmas: 
 

► Rescisões com Aviso Indenizado:  
 ispensa sem justa causa – (Motivo 02) e  
Pedido de  ispensa – (Motivo 04) e  
Término de contrato – (Motivo 05) 
 

** Variável deve ser informada junto com a solicitação da rescisão, no mesmo momento 
(na mesma solicitação). 
 

► Rescisões com Aviso Trabalhado:  
 ispensa sem justa causa – (Motivo 02) e 
Pedido de  ispensa – (Motivo 04). 
 

** Variável deve ser informada 7 (sete) dias antes do término do aviso, na mesma 
solicitação em que aconteceu o pedido. 
 
IMPORTANTE: Não é necessário enviar por e-mail ou site o aviso prévio assinado pelo 
empregado. Na parte de variáveis deve ser colocada nas observações es a data que o 
empregado teve seu desligamento (Somente se a rescisão for com a data posterior ao 
fechamento da folha, para efeito de finalização da folha). Veja exemplo abaixo: 



 

 
Nota: NÃO se pode solicitar rescisão neste local! 

Este procedimento é apenas para confirmação e fechamento das 
variáveis da folha. 

Para informar variáveis provenientes de atestado médico utilizar exclusivamente a parte 
de “observação” das variáveis, não é necessário enviar cópia do atestado, basta 
colocar na observação do empregado que houve um atestado de XX dias e as datas 
abonadas ou horas e o código CI . Estas informações já são suficientes para alimentar 
o cadastro do prontuário do empregado. Veja exemplo na figura abaixo. 
 

 
Para informar empregados que possui proporcionalidade do INSS a empresa deve solicitar 
a inclusão do evento de desconto 101 - INSS Proporcionalidade na sua página de 
variáveis. Trata-se de um evento que deve ser informado em valor (R$). Basta colocar o 
valor proporcional do INSS que foi encontrado no formulário de proporcionalidade do 
empregado. Caso o valor seja zero (empregado recolhe o teto em outro estabelecimento) 
preencha o campo com o valor de R$ 0,01 (um centavo). 
 
 



 

** Veja exemplo na figura abaixo. 

 

 

Nota: Não é necessário enviar os formulários de 
proporcionalidade. 

 
 
 
 

* Nos reservamos o direito de inutilizar esta ferramenta para clientes inadimplentes. * 


