
                                                                                                 
 

REMESSA PAGAMENTO DE SALÁRIO BB 

O sistema de folha de pagamento gera a remessa para pagamento em banco dos movimentos 

gerados.  

Isso ele faz para vários bancos dentre eles o Banco do Brasil  

 

Na próxima tela precisa marcar: 

O estabelecimento que vai efetuar o pagamento 

Selecionar o mês e ano e o movimento 

Marcar o tipo de movimento MENSAL, FÉRIAS, ... 

 

Quando a remessa é do BANCO DO BRASIL precisa preencher nessa tela que o TIPO DA CONTA 

PADRAO sera CONTA CORRENTE 

 

 Por padrão no sistema essa opção sempre fica marcada para que 

não seja incluído o mesmo empregado em uma nova geração de arquivo, por exemplo: 

Folha mensal do mês de Abril de 2022 foi gerada a remessa e incluídos os empregados, ao 

acessar a opção novamente com os mesmos parâmetros de preenchimento o sistema não vai 

mostrar mais os empregados que já foram incluídos na remessa anterior para que não ocorra 

pagamento em duplicidade. 

Caso ocorra erro no envio da remessa e precise gerar novamente a mesma deve desmarcar 

esse campo que vai conseguir. 



                                                                                                 
 
Na próxima tela preencher os dados de acordo com a orientação do gerente do banco, qual 

número do contrato, se precisa incluir segmento B ou não. 

O campo Nome do Arquivo é de gerenciamento do cliente e a extensão utilizar REM 

No exemplo abaixo foi utilizado A042022 – AUTONOMOS / E042022 – EMPREGADOS 

Em casos de rescisão que pode ser gerado mais de uma remessa no mesmo dia deve ser 

informado no nome a ordem dos arquivos para não se perder. 

 

Após a seleção de empregados o sistema vai dar opção de imprimir o relatório com os 

empregados selecionados e o total da remessa gerada. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                 
 
Na primeira vez que for gerar antes deve ser validado e o BB disponibiliza esse serviço no link 

abaixo: 

https://gmtedi.bb.com.br/validaleiaute/#/ 

 

Observar após analisar se foram gerados erros ou não, caso tenha erros entrar em contato 

com o suporte que vamos auxiliar na correção. 
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