
                                                                                                          

Como registrar o complemento por Dissídio 

No cadastro do sindicato em TABELAS > SINDICATO > SINDICATO LABORAL 

deve ser informado o mês previsto na convenção coletiva de DATA BASE, 

essa informação vai servir para o caso ocorra atraso entre o mês da data 

base e o mês que foi publicado o percentual de reajuste para que o 

sistema consiga identificar quais são as competências que terão que ser 

complementadas.  

Exemplo: Mês data base do sindicato é 1 (janeiro), porém o dissidio saiu 

no mês 5 (maio). 

Outra informação importante e a verba que será parametrizada para gerar 

esse pagamento que deve ser informada nessa tela também. 

 

Depois de conferir o cadastro do sindicato verificar a parametrização da 

verba para e-Social em ESOCIAL > TABELAS > TABELAS DE RUBRICAS S-

1010

 

Caso a verba não esteja na lista clicar em + ou F5 para incluir, a sequência 

10 identifica para o sistema as incidências do movimento de 

complemento. 

 



                                                                                                          
 

Alteração Salarial  

TABELAS > EMPREGADO > ALTERACOES > SALARIAL MULTI EMPREGADO 

Nessa opção e possível realizar a alteração em massa filtrando por 

sindicado, função, filial ou centro de custo. 

 

*Lançar a alteração salarial na competência em que foi publicado o 

percentual de reajuste nunca retroativo, devido os meses anteriores já 

estarem fechados com recolhimento dos encargos realizados. Para isso 

existe o complemento de dissidio. 

 



                                                                                                          
Para fazer o cálculo do complemento acessar o caminho: 

Cálculos > Movimento Mensal > Complemento de Reajuste Salarial 

1. Data da competência em que o complemento será enviado nos eventos S-1200 

para e-social. 

2. Data de pagamento, será utilizada para apuração do Imposto de Renda e 

geração do evento S-1210. 

3. Se a folha do mês do complemento já será paga com salários reajustados 

marcar essa opção para que o mês não seja incluído no cálculo de 

complemento. 

4. Ler observação a respeito da regra do e-social. 

 

Na próxima tela aparecerá os meses a serem complementados, neste 

exemplo será de janeiro a maio de 2022: 

 



                                                                                                          
Ao final o cálculo será gerado mês a mês, porém todos os pagamentos 

serão no mesmo dia conforme a data preenchida na tela inicial: 

 

O cálculo do mês 05 será gravado com salário ajustado conforme 

alteração realizada por empregados ou por empresa: 

 


