Tutorial utilização Aplicativo SEFIP - ATUALIZA FAP
O Aplicativo SEFIP – Atualiza FAP tem como objetivo auxiliar os usuários no
registro da alíquota FAP, no Programa SEFIP, quando esta informação
demandar um número de alterações que inviabilize o seu registro manual.

1. Capturar o arquivo SEFIP_ATUALIZA_FAP, disponibilizados no site da
CAIXA, Downloads, FGTS – SEFIP/GRF.
2. Salva-lo no mesmo diretório onde se encontra instalado o Programa
SEFIP. Em via de regra, o SEFIP é gravado no caminho C:\Arquivos de
Programas\CAIXA\SEFIP.

3. Instalar o aplicativo clicando duas vezes sobre o arquivo
SEFIP_ATUALIZA_FAP e clicar no botão “Instalar”. Após a instalação
serão criados dois atalhos, sendo um na área de trabalho e outro no
menu “Iniciar”.

4. Gerar arquivo com formato TXT, conforme layout abaixo, e importá-lo
para o Aplicativo.
ZXXXXXXXXXXXXXXY,YY
Onde:
Z = Tipo de Inscrição 1 ou 2 (1 caractere numérico)
X = Inscrição da Empresa (14 caracteres numéricos)
Y,YY = FAP - valor entre 0,5 e 2 (1 numérico e dois decimais)
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5. Após a importação do arquivo, selecionar o botão “Carregar o arquivo
FAP” e clicar no botão “Executar”.
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6. Após a conclusão é apresentada janela com informação quanto a
finalização do processo e o quantitativo de registros lidos e gravados,
para conferencia.

7. Fechar o aplicativo SEFIP – Atualiza FAP, abrir o programa SEFIP e
realizar os demais procedimentos para validação e geração do arquivo
*.SFP.

Importante:
A execução do aplicativo deve ser realizada com o programa SEFIP
carregado com o arquivo da competência a ser tratada.
O SEFIP deverá estar fechado no momento da execução do Aplicativo
SEFIP – Atualiza FAP. O mesmo só deverá ser aberto após a conclusão do
processo.
Após a finalização dos procedimentos, as alterações promovidas podem ser
verificadas por meio de batimento entre os valores registrados no campo
FAP (SEFIP) e os valores constantes do arquivo TXT utilizado.
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