
 
 

 Procedimento de arquivamento digital dos 
documentos após fechamento de Folha 

Competência:  Sistema:  
Responsável:  Cargo:  
Revisor:  Cargo:  
Prazo: Até o 6º dia útil do mês subsequente.  

Até o 21º dia do mês subsequente. 
 
Item Descrição Prazo Status Observação 

I Relatório de admitidos no mês; 6º dia   
II Relatório de férias no mês; 6º dia   
III Relatório de demitidos no mês; 6º dia   
IV Folha de pagamento; 6º dia   
V GFIP (RE completa e resumos) 6º dia   
VI Guias de recolhimento de encargos e 

contribuições 
6º dia   

VII Comprovantes de pagamento de folha 6º dia   
VIII Processo de fechamento de encargos 

sociais. 
21º dia   

 
As informações devem ser salvas em arquivos tipo documento ou “bkp” e não imagem, 
exceto para os comprovantes de pagamento de encargos. Ou seja, aqueles emitidos pelos 
sistemas utilizados para impressão dos que seguiram para o arquivamento físico. A guarda 
dos documentos deve seguir a seguinte estrutura.  
 

 
 
Assinaturas 
  
Responsável Revisor 
 
Notas: 

 No campo competência, informar o mês utilizado para emissão do relatório de logs. 
 No campo sistema, informar o sistema de folha de pagamento, do qual foi extraído o relatório; 

A competência deve seguir a ordem: ano_mês 

Os arquivos devem ser salvos entro de pastas com nome da empresa. 

Arquivo de extensão “.bkp”, para ser utilizados em futuras retificações. 



 
 

 Nos campos: responsável e cargo, informar o profissional designado como executor do processo.  
 Nos campos: revisor e cargo, informar o Gestor do Departamento de Pessoal, profissional responsável 

pela conferência do book. 
 No campo status, informar “Ok”, para o item finalizado e sem inconsistências identificadas. Neste caso, 

o campo observação somente deve ser preenchido se houver informação importante. O termo: 
“Irregular”, deve ser utilizado na coluna status, quando for identificada inconsistência. Neste caso, será 
obrigatório o preenchimento do campo observação, com a descrição do ocorrido. 

 Nos campos do quadro assinaturas, preencher data e assinar. 
 O documento somente deve ser assinado quanto todo o processo for concluído, ou seja, depois do 20º 

dia do mês subsequente 
  


