
 Aqui listamos todas as perguntas realizadas durante o nosso Webinar 

 P:  Boa Tarde..  a pergunta de sempre.. será gravado 

 R:  Boa Tarde, sim estaremos gravando! 

 P: Boa tarde! 

 R:  Boa tarde Jaqueline....seja bem vinda! 

 P: Boa tarde!! Tenho um amigo tentando acessar com o link enviado à ele e aparece  que o administrador está 
 encerrando a conexão. Alguma saída contorno? 

 R:  Olá, ele conseguiu acessar? Esse e o link https://attendee.gotowebinar.com/register/7360121362917691403 

 P: Boa tarde. Favor, temos o Clockin então não precisamos mais cadastrar no carep, e não tem nenhum outro 
 registro a ser feito por parte da empresa correto? 

 R:  Boa tarde, isso mesmo Ederli não será mais preciso efetuar cadastro no Carep. 

 P: Qual é o ID deste webinar para eu ingressar pelo iphone? 

 R:  Boa tarde, Dimas ID do webinar: 677-112-667 

 P: Onde conseguimos aquele documento da portaria (mudanças)? 

 R:  https://espacolegislacao.totvs.com/portaria-n-671 

 P: O Meu RH e o Clock-in são classificados como REP-A?[ 

 R: Sim, estão classificados por enquanto como REP A.... 



 P: O suricato é como um "gerenciador"? 

 P: Boa tarde, e a empresa que utiliza outro REP C, como ficam as atualizações? 

 P: se ele é obrigatório por constar no atestado como não aplicável? 

 P: Qual o prazo de validade do atestado técnico? 

 R:  Respondido evento 

 P: Eu já estou com o novo atestado da 671 

 R:  Legal! 

 P: Quero agradecer, foram ótimas as orientações 

 R:  Obrigada! 

 P: Meu relógio de ponto não é da marca telemática, terei que mudar de relogio? 

 P: A Importação do Arquivo AFD no RM será tanto pelo PIS quanto pelo CPF? 

 R:  Respondido em evento! 

 P: gostaria de saber se ele tem validade... 

 R:  Respondido em evento! 

 P: Esse atestado técnico é para quê? 

 R:  Demonstrado em nossa página. Serve para atestar que o Programa ou REP está cumprindo as exigências da 
 portaria. 

 P: pois alguns clientes pedem o atestado e termo sempre atualizado 

 R:  Respondido em evento! 



 P: Boa tarde, O material apresentado por Alessandro da Telemática ficará disponível em qual endereço? 
 Poderia disponibilizar? 

 R:  Está disponível na ferramenta 

 P: no atestado que recebi, no novo modelo veio constando N/A no INPI 

 R:  Porque ainda não tenhos o REP P, você está usando como REP A precisa homologar em sindicato. 

 P: mas hoje o Meu RH já trata os dados do RepC 

 P:  Muito esclarecedor e importante esse webinar. Obrigada 

 R:  Obrigada por participar! 

 P: Utilizamos o MEU RH, o qual existe a possibilidade de registro pelo APP. A exemplo do clokin, o MEU RH 
 será enquadrado com REP-P? 

 R:  Assim como o ClockIn, o enquadramento do Meu R.H também está em estudo pela equipe de produto. 

 P: O meu RH já está adaptado, vale como REP A? 

 R:  Sim, o Meu R.H atualmente está enquadrado como REP-A, podendo após estudo de adequação ser enquadrado 
 como REP-P 

 P: Outra dúvida: ao emitir o arquivo AFD para uma fiscalização fui informada pelo atendimento da TOTVS que 
 por utilizar o Meu RH e o Clock-in, que são sistemas alternativos, não têm a obrigatoriedade de emissão. 
 Durante a apresentação foi falado que ele estará disponível para a 671. Dúvida: como utilizo tanto o Meu RH 
 como o Clock-in o AFD passará a ser emitido? 

 R:  Respondido no evento 



 P: Utilizo o app Meu RH via mobile, preciso de acordo com o sindicato? 

 R:  Sim, o REP A exige que tenha o acordo homologado em Sindicato conforme já era previsto na Portaria 373. 

 P: Boa tarde! Na modalidade home office, é obrigatório ter autorização do sindicato, a marcação de ponto 
 remoto. 

 R:  Sim, o REP A exige que tenha o acordo homologado em Sindicato conforme já era previsto na Portaria 373  . 

 P: A autorização em questão do sindicato do uso do meu RH? 

 R:  Respondido em evento! 

 P: Haverá alguma mudança no app Meu RH mobile? 

 R:  Respondido em evento! 

 Por favor, somente atestado para o registrador no caso o Clock, o sistema Chronus não tem   atestado certo? 

 R:  Respondido em evento! 

 P:  então nós como empresa/unidade vamos receber todo o cronograma de atualizações, mudanças/documentos  que 
 forem ocorrendo ? 

 R: Respondido em evento! 

 P: Existe obrigatoriedade de adesão nessa portaria ou ela é facultativa?[ 

 R:  Ela é obrigatória. 

 P: O Mte, já pode exigir os arquivos AFD E AEJ, no caso a nova versão. 

 R:  Respondido em evento! 



 P: Muitas empresas estão utilizando o registro de ponto pelo aplicativo e que não possui homologação com o 
 sindicato, por entender que se enquadram na modalidade REP-P. 

 R:  O Rep P possui algumas exigências para ser comercializado. 

 P: O suricato é considerado como um Rep-P? 

 R:  Respondido em evento! 

 P: Tem alguma previsão de perder a validade dos equipamentos antigos, ou será por prazo indeterminado a 
 sua validade? 

 R:  Respondido em evento! 

 P: boa tarde a todos. Para as mudanças no suricato, a empresa terá que abrir chamado ou a propria suricato 
 que vai cuidar de todas as mudanças? 

 R:  pode começar abrir chamado a partir de julho 

 P: Boa tarde, Em 28 de Março saiu uma medida provisória que regulamentou o trabalho em home office. 
 Ainda assim é necessário um acordo homologado pelo sindicato da categoria para usar o Rep_A[ 

 R:  Respondido em evento! 

 P: Estamos ansiosos aguardando a liberação para utilização do APP MEU RH e COCKLIN sem autorização do 
 sindicato, ou seja, enquadrar na modalidade REP-P 

 R:  Logo mais!!!!!! 

 P: Quando tiver a alteração do AFD para o AEJ os relógio terão que ser trocados ou atualizados? 

 R:  Respondido em evento! 


