
 

Carga Manual dos Eventos 
 

E possível gerar carga de inclusão, retificação e exclusão de alguns eventos 

manualmente, sem a necessidade de fazer alterações ou excluir informações para 

que a carga seja gerada. 

Os eventos disponíveis para geração da carga manual são: S-1200, S-1210, S-1280 e 

a partir da versão 10.202 os eventos S-1250 e S-2230 também estão disponíveis 

para geração da carga manual. 

Para gerar a carga manual acesse Movimentação>Gerenciamento de Transmissão 

do eSocial. 

Clique no botão: “Carga Manual dos eventos” 

 

Na próxima tela selecione o evento que deseja gerar a Carga Manual e clique em 

“Avançar” 



 

 

S-1200 - Remuneração de trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previd. Social 

 

• Nome Abreviado - Campo criado para que seja possível selecionar os 

funcionários alocados na filial. Por padrão o sistema traz o Abrev. da 

empresa definida. Para selecionar o Abrev. da matriz, basta clicar nos três 

pontinhos. 

Observação: Na tela de pesquisa só estará visível a empresa Matriz definida e suas 

filiais, a demais empresas cadastradas na base não ficam visíveis neste campo. 

• Tipo Carga – Selecione o tipo de carga que deseja gerar: 



 

Arquivo Original – Carga de Inclusão. 

Arquivo de Retificação – Carga que visa corrigir informações que foram enviadas 

anteriormente no arquivo original. 

Arquivo de Exclusão – Carga que visa excluir as informações enviadas no S-1200 

para o eSocial. 

Período de Geração - Informe o mês e ano em que a carga deve ser gerada ou cujo 

as informações devem ser buscadas 

• Indicativo de período de apuração - Informe se o período de apuração é 

mensal ou Anual. 

Observação: Apenas o 13º Salário parcela final deve ser informada com o período 

de apuração Anual. 

• Tipo de Cadastro – informe se deseja gerar a carga de Funcionário ou de 

Sócio/ Autônomo. 

 

• Código/ Nome – Clique nos três pontinhos do campo código para que 

possa selecionar o funcionário ou Sócio/ Autônomo desejado. Este campo 

funciona em conjunto com o campo: Nome Abreviado. O sistema irá trazer 

o funcionário ou autônomo ou socio de acordo com o Abrev. informado no 

campo: “Nome Abreviado”. 

Observação: Sistema só irá gerar carga manual do S-1200 se tiver informações no 

Hollerith do mês. 

• Gerar Carga – Clique no botão para que a carga seja gerada. 



 

S-1210 - Pagamentos de Rendimentos do Trabalho  

 

 

 

• Nome Abreviado - Campo criado para que seja possível selecionar os 

funcionários alocados na filial. Por padrão o sistema traz o Abrev. da 

empresa definida. Para selecionar o Abrev. da matriz, basta clicar nos três 

pontinhos. 

Observação: Na tela de pesquisa só estará visível a empresa Matriz definida e suas 

filiais, a demais empresas cadastradas na base não ficam visíveis neste campo. 

• Tipo Carga – Selecione o tipo de carga que deseja gerar: 

Arquivo Original – Carga de Inclusão. 

Arquivo de Retificação – Carga que visa corrigir informações que foram enviadas 

anteriormente no arquivo original. 

Arquivo de Exclusão – Carga que visa excluir as informações enviadas no S-1200 

para o eSocial. 



 

• Período de Geração - Informe o mês e ano em que a carga deve ser gerada 

ou cujo as informações devem ser buscadas 

• Tipo de Cadastro – informe se deseja gerar a carga de Funcionário ou de 

Sócio/ Autônomo. 

• Código/ Nome – Clique nos três pontinhos do campo código para que 

possa selecionar o funcionário ou Sócio/ Autônomo desejado. Este campo 

funciona em conjunto com o campo: Nome Abreviado. O sistema irá trazer 

o funcionário ou autônomo ou socio de acordo com o Abrev. informado no 

campo: “Nome Abreviado”. 

Observação: Sistema só irá gerar carga manual do S-1210 se tiver informações em 

movimento>Rotinas Mensais >Data de Pagamento para aquele mês. 

• Gerar Carga – Clique no botão para que a carga seja gerada. 

S-1250 - Aquisição de Produção Rural 

 

 

 



 

• Nome Abreviado - Campo criado para que seja possível selecionar os 

funcionários alocados na filial. Por padrão o sistema traz o Abrev. da 

empresa definida. Para selecionar o Abrev. da matriz, basta clicar nos três 

pontinhos. 

Observação: Na tela de pesquisa só estará visível a empresa Matriz definida e suas 

filiais, a demais empresas cadastradas na base não ficam visíveis neste campo. 

• Tipo Carga - Selecione o tipo de carga que deseja gerar: 

Arquivo Original – Carga de Inclusão. 

Arquivo de Retificação – Carga que visa corrigir informações que foram enviadas 

anteriormente no arquivo original. 

Arquivo de Exclusão – Carga que visa excluir as informações enviadas no S-1200 

para o eSocial. 

• Período de Geração - Informe o mês e ano em que a carga deve ser gerada 

ou cujo as informações devem ser buscadas 

 

• Gerar Carga – Clique no botão para que a carga seja gerada. 

 

 

S-1280 - Informações Complementares aos Eventos Periódicos 



 

 

• Nome Abreviado - Campo criado para que seja possível selecionar os 

funcionários alocados na filial. Por padrão o sistema traz o Abrev. da 

empresa definida. Para selecionar o Abrev. da matriz, basta clicar nos três 

pontinhos. 

Observação: Na tela de pesquisa só estará visível a empresa Matriz definida e suas 

filiais, a demais empresas cadastradas na base não ficam visíveis neste campo. 

• Tipo Carga – Selecione o tipo de carga que deseja gerar: 

Arquivo Original – Carga de Inclusão. 

Arquivo de Retificação – Carga que visa corrigir informações que foram enviadas 

anteriormente no arquivo original. 

Arquivo de Exclusão – Carga que visa excluir as informações enviadas no S-1200 

para o eSocial. 

• Período de Geração - Informe o mês e ano em que a carga deve ser gerada 

ou cujo as informações devem ser buscadas 

 



 

• Indicativo de período de apuração - Informe se o período de apuração é 

mensal ou Anual. 

Observação: Apenas o 13º Salário parcela final deve ser informada com o período 

de apuração Anual. 

• Gerar Carga – Clique no botão para que a carga seja gerada. 

 

 

 

S-2230 - Afastamento Temporário 

 

 

 

• Nome Abreviado - Campo criado para que seja possível selecionar os 

funcionários alocados na filial. Por padrão o sistema traz o Abrev. da 



 

empresa definida. Para selecionar o Abrev. da matriz, basta clicar nos três 

pontinhos. 

Observação: Na tela de pesquisa só estará visível a empresa Matriz definida e suas 

filiais, a demais empresas cadastradas na base não ficam visíveis neste campo. 

• Tipo Carga – Selecione o tipo de carga que deseja gerar: 

Arquivo Original – Carga de Inclusão. 

Arquivo de Retificação – Carga que visa corrigir informações que foram enviadas 

anteriormente no arquivo original. 

Arquivo de Exclusão – Carga que visa excluir as informações enviadas no S-1200 

para o eSocial. 

• Tipo S-2230 – Informe se a carga do S-2230 que deseja gerar se refere a um 

Afastamento ou Férias gerada. 

 

• Tipo de Cadastro – informe se deseja gerar a carga de Funcionário ou de 

Sócio/ Autônomo. Este campo só fica habilitado se o Tipo S-2230 for 

“Afastamento” 

 

• Tipo Afastamento – Necessário informar este campo se o Tipo S-2230 

informado for Afastamento. Este campo só fica habilitado se o Tipo S-2230 

for “Afastamento” 

Até 15 dias - Deve ser informado se a carga do S-2230 a ser gerada é referente a 

um afastamento com período igual ou inferior a 15dias. Neste caso o sistema gera 

uma única carga do S-2230 constando as informações de início e fim do 

afastamento. 



 

Início - Deve ser informado se a carga do S-2230 a ser gerada é referente a um 

afastamento com período superior a 15dias. Neste caso o sistema gera uma única 

carga do S-2230 constando apenas as informações de início do afastamento. 

Retorno - Deve ser informado se a carga do S-2230 a ser gerada é referente a um 

afastamento com período superior a 15dias. Neste caso o sistema gera uma única 

carga do S-2230 constando apenas as informações de término do afastamento. 

• Ordem/Código/Nome – Para selecionar o trabalhador ao qual a carga deve 

ser gerada é necessário clicar nos 3 pontinhos do campo ordem. A clicar no 

botão pesquisa o sistema irá trazer apenas os funcionários que possuem 

afastamentos gerados (se o campo: Tipo S-2230 estiver com “Afastamento” 

Selecionado) ou os funcionários que possuem férias geradas (se o campo: 

Tipo S-2230 estiver com “Férias” selecionado). Portanto para geração da 

carga manual do S-2230 é necessário que exista informação na tabela 

Afastamento ou o Período Aquisitivo de férias deve ter data de Gozo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


