
Geração do arquivo para pagamento dos salários - Banco Itaú 

 

TABELAS > EMPREGADO > CADASTRO > PAGAMENTO EM BANCO 

No Cadastro dos empregados deve estar preenchido o quadro com dados da conta para receber os 

depósitos. 

 

MOVIMENTO > EXPORTACAO > EXPORTACAO BANCARIA 

Nesta opção temos a geração do arquivo para pagamento dos salários, décimo, férias dentre 

outros movimentos e temos a opção de geração de arquivo para abertura de conta para casos 

de troca de banco por exemplo. 

 

Para gerar o arquivo deve ser selecionada a empresa e o estabelecimento. 

Na sequencia selecionados MÊS > ANO > TIPO DE MOVIEMENTO  

O tipo de conta por padrao o sistema usa conforme o cadastro do empregado, se é conta 

salario, conta corrente ou poupanca. 

A opcao Não Mostrar já Gerados no Periodo, ajuda a não incluir novamente para pagamento 

um empregado que já foi selecionado anteriormente.  

  



 

Na próxima tela deve ser selecionada a pasta onde será gravado o arquivo para posterior envio 

para banco. 

 



 A conta corrente da empresa é informada nesse momento e seu cadastro deve ser 

conforme exemplo abaixo: 

 

 Data para credito em conta corrente é obrigatória para o banco saber o dia do 

pagamento. 

 Modelo Layout/Parâmetro de Transmissão deve ser verificado com gerente qual será 

utilizado.     

 

 Numero do Convenio no Banco Itaú é o mesmo numero da conta da empresa. 

 Nome do arquivo/ Extensão serve para o usuário identificar por sigla o que está 

contido no arquivo, por exemplo, FP – Folha de pagamento, FER – Férias, AD – 

Adiantamento de Décimo e na seqüência mês e ano. A extensão deve ser preenchida 

com TXT. 

 Contrato Exige Informação da Finalidade do Lote > essa opção deve ser marcada de 

acordo com o contrato da empresa com o banco. Esse campo marcado gera 

informação conforme Nota 6 do SISPAG. 

 



Na sequencia deve ser selecionados os empregados que serao incluidos no arquivo. 

 

 

No final da geração o sistema lista um relatório com as informações da geração do arquivo.  

 


