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 Aqui listamos todas as perguntas realizadas durante o nosso Webinar  
 

 
 

P. Por favor, ao final Gostaria de um melhor entendimento sobre o CAREP. 

R. bom dia, Lia A Portaria 1510 previa que a organização que adquiria um relógio de ponto eletrônico precisava fazer 

o cadastro do relógio junto ao CAREP. A Portaria 671 não traz mas essa obrigatoriedade. Essa informação consta na 
pagina de perguntas e respostas no portal do GOV.BR 
 

P. O Arquivo AEJ precisa ser em PDF? No Perguntas e respostas ele da um exemplo de TXT ("Por 

exemplo, o arquivo AEJ “0001AEJ.txt” deve ter arquivo de assinatura p7s nomeado como 
“0001AEJ.txt.p7s”.) 

R. Não, o arquivo AEJ será gerado na extensão TXT pelo produto 

 

P. Como é gerado o arquivo no formato p7s de assinatura digital no padrão CAdES?[ 

R. No momento da geração do AEJ, será disponibilizado um arquivo contendo as informações e outro arquivo 

adicional contendo essa assinatura. Ainda estamos avaliando como será feita a disponibilidade dessa assinatura, pois, 
não foi fornecido pelo Gov o manual técnico. 
 

P. Somos uma industria e o REP sempre imprime o registro de ponto. Há alguma previsão de não ser 

necessário essa impressão. Uma vez que quase 100% dos funcionarios jogam o comprovante no lixo. 

R. Bom dia, Elenilton o comprovante de registro de ponto é uma exigência dos REP's ! A Portaria 671 classificou 3 

tipos de REP e todos precisam emitir. Em nossa pag você pode fica por dentro dessas particularidades 
https://espacolegislacao.totvs.com/portaria-n-671/ 
 

P. E se possuirmos outra integração que não seja da TOTVS? 

R. Olá, você deve verificar com seu fornecedor se ele está adequado a Portaria 671 ou qual a data de liberação da 

adequação. 
 

P. hoje fazemos importação das batidas do ponto que exportamos do sistema interno dos relogios 

fisicos. Essa importação continuará existindo até quando. O fornecedor do relogio tem que alterar o 
layout do layout até quando?[ 

R. Olá, a vigência da Portaria 671 é Novembro/2022 

 

P. Se implantarmos  o Clockin, deve ser gerado o AFD também? 

R. Olá, sim o Clockin também gera AFD 
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P. As importações das batidas irão continuar, correto? Porém o nosso fornecedor precisará mudar o 

leiaute do ponto, para que haja a importação adequada dos registros de ponto para o sistema? seria 
isso? 

R. Correto 

 

P. Qual seria a versão do sistema para atender a essa portaria de ponto? 

R. Olá, as versões constam no material disponibilizado no Webinar No arquivo AEJ, no registro do tipo 05(marcação), 

existe o campo fonteMarc(campo 7). O que seriam os tipos "X: ponto por exceção" e "T: outras fontes de marcação"?[ 
 

P. No arquivo AEJ, no registro do tipo 05(marcação), existe o campo fonteMarc(campo 7). O que 

seriam os tipos "X: ponto por exceção" e "T: outras fontes de marcação"?[ 

R. Time de Produto Irá verificar 

 

P. Existe alguma previsão para liberar as  informações obrigatórias na impressão do cartão de ponto 

(relatório espelho de ponto PE5000), segundo o artigo 84 da portaria 671 
- CNPJ da empresa 
- CPF do funcionário 
- Data de admissão dos funcionários 

R. Respondido Ao vivo 

 

P. Muitos dos nossos clientes não utilizam o MEU RH e tão pouco querem implantar o SURICATo, e 

portanto, querem continuar com o relógio atual, o que é necessário fazer?[ 

R. Respondido Ao Vivo 

 

P. Hoje utiliamos o Portal Meu RH para  o registro de ponto para quem está em Teletrabalho, deve 

possuir AFD? O colaborador deve assinar  o espelho de ponto de forma eletrônica dentro do Meu RH? A 
totvs deve nos fornecer essas atualizações?[ 

R. Respondido Ao Vivo 

 

P. No layout AEJ, no registro do tipo 05(marcação), existe o campo fonteMarc(campo 7). O que seriam 

os tipos "X: ponto por exceção" e "T: outras fontes de marcação"? Poderia dar um exemplo de cada?[ 

R. Produto irá verificar 

 

P. Esse atestado técnico devemos solicitar também para uso do Meu RH?[ 

R. Responder ao vivo 

 

P. foi criado novo programa de importação do ponto com o novo layout? qual é o programa?[ 
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R. Respondido ao Vivo 

 

P. Meu RH, deve emitir comprovante de marcação de ponto e também o AFD 

R. Respondido ao vivo 

 

P. Os slides das apresentações vão ficar disponíveis?[ 

R. Olá Está na ferramenta na aba documento 

 

P. Cleber, com estas alterações no Espelho de ponto, há opçao de geração em PDF?[ 

R. Respondido Ao Vivo 

 

P. Tendo em vista que a Totvs e Telemática tem essa parceria, sabem informar se a Telemática 

divulgou prazos de adequação do Suricato e dos REPs à nova Portaria? 

R. Respondido ao vivo por Alessandro.  

 

P. Layout do Espelho no MeuRh também será alterado?[ 

R. Respondido ao vivo 

 

P. Para as empresas que utilizam o MeuRH para registro de ponto, o app já esta adequado as novas 

exigências?[ 

R. respondido ao vivo. 

 

P. Quem já tem o APP MEu RH somente temos que atualizar o pacote que vocês irão disponibilizar, 

certo? 

R. Respondido Ao Vivo. 

 

P. Sobre a assinatura eletrônica. Será necessário subir um certificado A1 no portal para a assintatura? 

Ou é outro tipo de certificado? Obrigado 

R. Respondido ao Vivo 

 

P. BOM DIA!...NÓS UTILIZAMOS UM ESPELHO DE PONTO "ESPECÍFICO" QUE FOI DESENVOLVIDO PARA 

ATENDER NOSSAS  PARTICULARIDADES, NESTE CASO, ´JÁ PODEMOS FAZER A ADEQUAÇÃO DESTE 
ESPELHO? CPF ADMISSÃO E CNPJ?[ 

R. Respondido Ao Vivo 

 

P. Uma duvida, todos os colaboradores que registram ponto eletronico em minha empresa são 

cadastrados no relogio de ponto atraves do PIS, pergunta, podemos cadastrar novos colaboradores com 
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o CPF e mantermos essa variação de PIS e CPF ou teremos que manter um padrão de somente PIS ou 
CPF? 

R. Respondido Ao Vivo 

 

P. Como fazemos a escala de horario(Registro do tipo "04" - Horário contratual), quando a escala do 

funcionário tem mais de uma parada? Ex. Entrada, parada de 15', almoço, parada de 15', saida 

R. Respondido Ao Vivo - Deve abrir chamado no time de Suporte. 

 

P. Quem usa o REP C é obrigatório a assinatura, certo? 

R. Respondido ao vivo 

 

P. NOSSO SIETAM DE CONTROLE DE PONTO, NÓS INFORMAMOS O "PIS" NO CADASTRO, NESTE CASO, 

PODEMOS INFORMAR O PIS NO ESPELHO?[ 

R. Respondido Ao Vivo 

 

P. A lista branca a ser carregada para os REPs teve alteração? Será preciso incluir CPF na "lista 

branca"? Ou trocar o PIS pelo CPF?[ 

R. Respondido Ao Vivo 

 

P. Olá Bom Dia! No PE2000 vai possuir as duas opções de importação 1510 e 671. Como o meu relógio 

atual não está atualizado para o 671, basta então marcar o 1510 e funcionará perfeitamente. Posso 
continuar assim sem problemas, conforme explica a página 21 da apresentação, correto? ou teremos 
um prazo pra mudar de forma definitiva pra 671 

R. Respondido Ao Vivo 

 

P. Referente a atualização do Cartão Ponto (PE5000), com essas atualizações vai ajustar o layout para 

que ele fiqum em uma única página e também seja possível gerar ele em PDF é isso? 

R. Respondido Ao Vivo 

 

P. A pergunta é relacionada ao registro do tipo 04 do arquivo AEJ 

R. Respondido Ao Vivo 

 

P. Quem usa o REP C é obrigatório a impressão do espelho de ponto e a assinatura?   

R. Respondido Ao Vivo 
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P. No arquivo AEJ, como informamos a escala de horario(Registro do tipo "04" - Horário contratual), 

quando a escala do funcionário tem mais de uma parada? Ex. Entrada, parada de 15', almoço, parada de 
15', saida. No Layout só possui apenas entrada, saida, entrada, saida 

R. Respondido Ao Vivo 

 

P. Para quem utiliza o rep C, o que é necessário para que funcionário tenha acesso ao Meu RH?[ 

R. Respondido Ao Vivo 

 

P. então com isso, eu não preciso ir pra a portaria 671, posso continuar com a portaria 1510 com os 

REP´s antigos 

R. Respondido Ao Vivo 

 

P. poderia mesclar o REP C e o MEURH (Rep A) e utilizar os dois modos de registro de ponto?[ 

R. Respondido Ao Vivo 

 

P. então não existe lista branca dentro do Suricato?[ 

R. Respondido Ao Vivo 

 

P. Bom dia. Desculpem se já falaram e eu não peguei... mas para mim não ficou claro em quais versões 

de produtos (RM no caso) a Totvs irá disponibilizar as alterações que contemplam essa portaria? 

R. Respondido Ao Vivo 

 

P. Bom dia. Desculpem se já falaram e eu não peguei... mas para mim não ficou claro em quais versões 

de produtos (RM no caso) a Totvs irá disponibilizar as alterações que contemplam essa portaria?[ 

R. Respondido Ao Vivo 

 

P. Bom dia. Desculpem se já falaram e eu não peguei... mas para mim não ficou claro em quais versões 

de produtos (RM no caso) a Totvs irá disponibilizar as alterações que contemplam essa portaria?[ 

R. Respondido Ao Vivo 

 

P. em quais versões de produtos (RM no caso) a Totvs irá disponibilizar as alterações que contemplam 

essa portaria? 

R. Respondido Ao Vivo 

 

P. Minha dúvida permanece, hoje usamos Suricato, qdo são enviados os empregados para os REPs, 

será necessário trocar PIS por CPF? Terá a possibilidade de informar que tipo de REP temos (atualizado 
ou não)? 
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R. Respondido Ao Vivo 

 

P. em quais versões de produtos (RM no caso) a Totvs irá disponibilizar as alterações que contemplam 

essa portaria?[ 

R. Respondido Ao Vivo 

 

P. A questão da lista branca, acredito que foi erro de nomenclatura na hora de citar, pois trata-se 

justamente da lista de empregados carregada para o REP 

R. Respondido Ao Vivo 

 

P. Utilizo o REP C e  o Meu RH, nesse caso como fica questão do AFD?[ 

R. Respondido Ao Vivo 

 

P. Bom dia, mas o pessoal do ADM pode utilizar o RAP A e o pessoal da produção utilizar o REP C? 

R. Respondido Ao Vivo 

 

P. O que seria necessário para que o funcionário visualizasse diariamente suas batidas, de forma 

online? E nossa filial utilizamos o Rep C. Peço desculpas se estiver sendo incoerente em minha dúvida 

R. Respondido Ao Vivo 

 

P. creio que o Meu RH ajudaria no Anywhere office! então a empresa pode utilizar os dois tipos REP A 

para alguns funcionários e REP C para outros funcionários. Somos uma indústria então possuímos 
funcionários internos e funcionários externos 

R. Respondido Ao Vivo 

 

P. vou reformular a pergunta: no relógio de ponto informamos o PIS, no espelho de ponto é obrigatório 

o CPF, no caso no espelho, ele vai puxar essa informação do "cadastro" do funcionário e não do arquivo 
de importação, correto?[ 

R. Respondido Ao Vivo 

 

P. Se o REP não suportar a atualização então não sou obrigado a trocar o REP ? ou o prazo é até 

novembro/22 ? 

R. Respondido Ao Vivo 

 

P. o rep C e demonstrar no Meu RH?[ 

R. Respondido Ao Vivo 
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P. Oi Independente da origem das batidas elas ficam visíveis no Meu RH? 

R. Respondido Ao Vivo 

 

P. Vai ser disponibilizado algum cadastro no Datasul/Suricato que identifique que o REP está na 

portaria antiga ou na nova?[ 

R. Respondido Ao Vivo 

 
 
 
 
 
 
 


