ALTERAÇÕES EFETUADAS NOS LEIAUTES, TABELAS E REGRAS DE VALIDAÇÃO
VERSÃO BASE 2.1 PARA GERAÇÃO DA VERSÃO 2.2

Leiaute
S-1000

S-1005

S-1010

Campo
Diversos
infEnteFed,
aliqEnteFed, perc e
limitesRem
indEntEd
infoOrgInternacional
nmCtt, nmCont
natJurid
infoOP
siglaMin
nrSiaf
infoRPPS
indEtt e nrRegEtt
Fap
regPt
infoApr
infoPCD
codSusp
codIncCp
ideEstab e dados
Estab
codIncIRRF
codIncFGTS
fatorRubr
nrProc no grupo
ideProcessoIRRF
ideProcessoCP
ideProcessoIRRF
ideProcessoFGTS
ideProcessoSind

Descrição
Campos infoFap, fap, procAdmJudFap, tpProc, nrProc excluídos

Grupos Excluídos
Criado campo
Alterada validação
Alterado tamanho para 70 e incluída validação
Alterada descrição e validação
Grupo incluído com respectivos subgrupos e campos
Campo substituído pelo ideMinLei
Campo retirado
Grupo excluído com respectivos campos
Campos criados
Alterada validação
Camp criado
Incluído grupo com respectivos campos. No subgrupo {infoEntEduc} foi inserida obrigatoriedade condicional
Incluído grupo com respectivos campos
Campo inserido nos grupos procAdmJudRat e procAdmJudFap
Alterado nome do leiaute
Incluídas novas opções e alterada redação de existentes.
Alterado nome do leiaute para " Evento tabela de estabelecimentos, obras de construção civil ou Órgãos Públicos"
Alteração descrição
Incluída opção 01 e excluídas opções 56, 57 e 58.
Alterada redação dos códigos 11 e 21
Campo transferido para os eventos S-1200, S-1210, S-2299 e S-2399
Alterada validação
Alterado número de ocorrências
Alterado número de ocorrências
Alterado número de ocorrências
Alterado número de ocorrências e retirada REGRA_PERMITE_APENAS_PROCESSO_JUDICIAL pois já existe regra
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S-1020
S-1030
S-1060
S-1035

S-1070

S-1080
S-1200

codSusp
codTercs
codTercsSusp
contagemEsp
utilizEPC
dscAmb
codFatRis
indAutoria
indDeposito
indMatProc
dadosProc
indSusp
codSusp
infoSusp
aliqRat
dtAcConv
dtEfAcConv
nmTrab
tpTrib
cpfDep
remunPerApur e
remunPerAnt
Grupo procJudTrab
Grupo
pensaoAlimen
Regra
tpInsc vinculado a
ideEstabLot
nrInsc vinculado a
ideEstabLot
codLotacao
perRef
dtNascto
Grupo itensRemun
fatorRubr
qtdRubr

de validação com mesmo teor.
Inserido campo nos grupos ideProcessoIRRF, ideProcesso CP, ideProcesso FGTS e ideProcessoFGTS
Alterada descrição
Campo incluído
Alterada a descrição e valores válidos
Campo excluído
Leiaute criado - Carreiras públicas
Aumentado tamanho do campo para 999
Alteradas descrição e validação
Campo transferido do grupo "dadosProcJud" para "ideProcesso" com alteração na validação.
Alterada validação
Criado campo
Alterada descrição para infoSusp
Alterada relação dos valores possíveis para o campo
Campo criado
Alterada descrição
Inserida REGRA_PERMITE_ALT_EXCL_CODSUSP
Campo do grupo dadosOperPortuario. Alterados textos da descrição e da validação.
Alterado o nome do evento
Alterar a validação
Criado campo
Alterado tamanho para 70
Alteração na descrição e inseridas novas opções
Alterada a validação
Descrição alterada
Alteração na descrição e inserido campo codSusp
Grupo excluído, com seus respectivos campos
Inserida REGRA_RUBRICA_COMPATIVEL_RESC
Alterada validação nos grupos remunPerApur e remunPerAnt
Alterada validação no grupo remunPerAnt
Alterada validação no grupo remunPerAnt
Alterada validação
Inserida validação
Os campos codRubr e ideTabRubr deixaram de ser chave
Campo transferido do S-1010
Alterada descrição
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recPgtos,
infoPerApur e
infoPerAnt
infoPerAnt
Grupo detPlano
vlrPgDep
procJudTrab
qtdDepIRRF
qtdDepSF
recPgtos
ideADC
ideRecPgto
vrRec
codRubr
tpAcConv
dsc
infoMV
remunOutrEmpr
infoAgNocivo
indMov
qtdDiasAv
S-1202
S-1207
S-1210

S-1220

dtPgto
perRef
indResBr
Geral
dtNasctoBenef
Grupo infoPgto
idePgtoExt
nmBenefic
tpPgto
IdeRecPgto
vlrPgto
detPgtoFer
cpfBenef
vrLiq
codRubr
Geral

Alteração na descrição e hierarquia.
Alteração na obrigatoriedade condicional. Alterada descrição.
Excluídos campos dtNasctoDep, nmDep e relDep.
Alterada validação
Melhoria na descrição
Campo excluído
Campo excluído
Alterado nome para dmDev e aumentado número de ocorrências
Corrigida descrição
Alterado nome para ideDmDev; Alterada descrição, tipo (C) e tamanho (30)
Alterado nome para vrDev; Alterado final da descrição
Alterados textos da descrição e da validação (observas grupos remunPerAnt e remunPerApur)
Alteradas opções
Campo criado
Alterada descrição do grupo
Incluído campo "codCateg"
Alterada obrigatoriedade condicional
Alterada descrição
Campo criado
Evento remodelado
Evento criado
Alterada descrição e validação
Alterada descrição
Alterada descrição
Excluída REGRA_UNICIDADE_PGTO
Inserida validação
Reformulado com subgrupos e campos
Alterada descrição para melhor entendimento
Incluída validação
Alterada redação geral. Excluída validação. Aumentado tamanho para 2
Alterado nome para ideDmDev; Alterado tamanho para 30 e descrição;
Campo Excluído
Criado grupo com respectivos campos
Alterada validação e descrição
Campo incluído
Incluída REGRA_VALIDA_DT_PGTO
Alterada descrição e validação em todas as utilizações deste campo neste evento
Leiaute excluído
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S-1250
S-1260

codSusp
serie
tpComerc
vrCPSusp,
vrRatSusp e
vrSenarSusp
indComerc
nfs
codSusp

S-1270

S-1280
S-1299

S-1300

S-2100
S-2100 e
S-2200

indSubstPatrOpPor,
percRedContribOpP
ort
infoApur
nmResp
evtPgtosNI
nrRecibo
cnpjSindic,
vlrContribSind
dtRecolhCS e
vlrEncContrSind
dtIniAfast
Grupo
sucessaoVinc
sucessaoVinc
cnpjEmpregAnt
Grupo alvaraJudicial
natAtividade
trabTemporario
tpJornada
dscTpJorn
cpfDep
tpDep
depPlan
aposentadoria
tpRegPrev
tpProv
tpProv
dtTerm
nmTrab, nmMae,

Campo inserido
Alterada descrição
Aumentada ocorrência para 1-4;
Alteradas descrição e validação
Alterada redação
Grupo incluído
Inserido campo
Evento reestruturado

Campos excluídos
Grupo excluído, assim como seu único campo "indApurAliqFap"
Alterado tamanho para 70
Campo excluído em função da exclusão do evento S-1220
XSD - correção da obrigatoriedade
Alterada descrição
Campos excluídos
Alterada validação
Alterada obrigatoriedade condicional
Alterada descrição
Alterada descrição e validação
Alterações para tornar o preenchimento não obrigatório
Criada regra de validação
Alterada obrigatoriedade condicional
Alterada descrição
Alterada validação
Alterada a validação
Alterada descrição
Inserido campo
Informações do grupo "aposentadoria" passaram a ser não obrigatórias.
Alterado item 3 da descrição
Alterar o tamanho para 2
Alterada a redação do item 2
Alterada a validação
Alterado tamanho para 70
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S-2200

nmPai, nmDep,
CTPS
RNE
Grupo dependente
dtIniVinculo
dtNomeacao
aprend
qtdHrsSem
nmSoc
nmMae e nmPai
classTrabEstrang
codCarreira
dtIngrCarr
tpRegTrab
localTrabDom
infoCota
infoAso
afastamento

S-2205

cpfDep
aposentadoria
nmTrab, nmDep
CTPS
RNE
tpDep
depPlan
nmSoc
dtAlteracao
infoCota

S-2206

tpJornada
Grupo
alvaraJudicial
tpRegPrev
qtdHrsSem
dtAlteracao
dscAlt
codCarreira
dtIngrCarr

Alterada obrigatoriedade condicional
Alterada obrigatoriedade
Campo dtNascto - corrigida validação
Alterada descrição
Alterada validação
Criado grupo com respectivos campos
Alterado tamanho dos decimais do campo. Incluída validação
Criado campo
Incluída validação do nome
Alterada descrição
Campo inserido
Campo inserido
Alterada redação do item 2.
Alterada regra condicional de utilização do grupo
Campo criado
Excluído grupo e respectivos campos
Grupo criado vinculado a sucessaoVinc
Excluída REGRA_EXISTE_CAT_OBITO_ANTERIOR
Alterada a validação
Passou a ser de preenchimento não obrigatório
Alterado tamanho para 70
Alterada obrigatoriedade condicional
Alterada obrigatoriedade
Alterada descrição
Campo incluído
Criado campo
Campo tornou-se chave
Campo criado
Excluída REGRA_EXISTE_CAT_OBITO_ANTERIOR
Alterada descrição e valores válidos
Alterações para tornar o preenchimento não obrigatório
Alterado item 3 da descrição
Alterado tamanho dos decimais do campo
Campo tornou-se chave
Criado campo
Excluída REGRA_EXISTE_CAT_OBITO_ANTERIOR
Campo inserido
Campo inserido
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tpRegTrab
dtEf
S-2210

S-2220

S-2230

nmEmit
codCID
nrCatOrigem
hrAcid
hrsTrabAntesAcid
tpAcid
dtObito
iniciatCAT
tpLocal
codPostal
ideOC
procRealizado
Grupos monitBiolog
e resultMonit
codAgntQuim
matBiolog
codAnalise
obsProc
respMonit
nmMed
matricula
dtExm
tpAso
codCID
dtAltMot
indEfRetroativo
Grupo infoCessao
cnpjCess
infOnus
nmEmit
dtIniAfast
dtTermAfast
Matrícula
Grupo ideVinculo

Alterada redação do item 2.
Campo inserido
REGRA_VINCULO_ATIVO_NA_DTEVENTO - alterada para possibilitar envio deste evento após desligamento
Alterado tamanho para 70
Alterado o tamanho do campo para 4. Alterada validação do campo.
Corrigido XSD
Alterada validação e obrigatoriedade
Alterada validação e obrigatoriedade
Alterados descrição, validação, tipo e tamanho
Campo incluído
Campo alterado
Alteradas opções de preenchimento do campo
Campo criado
Alteradas opções de domínio do campo
Alterada descrição
Grupos excluídos
Campo excluído
Campo excluído
Campo excluído
Campo criado
Grupo passou a ser vinculado ao grupo exame
Alterado tamanho para 70
Alteração na redação da descrição
Alterado texto da validação para melhor entendimento.
Incluídas opções de aso Admissional e Demissional
Retirada REGRA_VINCULO_ATIVO_NA_DTEVENTO
Alterado o tamanho do campo, descrição e validação
Alterada validação
Incluída validação
Retirada REGRA_EXISTE_CAT_ANTERIOR e REGRA_EXISTE_CAT_OBITO_ANTERIOR
Alterada
Alterada descrição
Alterada descrição
Alterado tamanho para 70
Alterada validação
Alterada validação
Alterada validação para permitir o término na mesma data de início
Correção na descrição
Inseridas regras de validação
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S-2240

nrProcJud e origAlt
altEmpr
ideOC
tpAcidTransito
observacao
dscAtivDes
infoAtiv
infoAtiv
intConc,
tecMedicao,
eficaciaEpi
Grupo epcEpi
respReg
caEpi
matricula
Matrícula
Grupo ideVinculo
nisTrab
iniExpRisco,
altExpRisco e
fimExpRisco

S-2241
codFatRis
matricula
iniInsalPeric,
altInsalPeric e
fimInsalPeric
iniAposentEsp,
altAposentEsp e
fimAposentEsp
matricula
Matrícula
Grupo ideVinculo
nisTrab
intConc
tecMedicao

Campo incluído no grupo altAltAfastamento
Grupo incluído com seus respectivos campos
Alteradas opções de domínio do campo
Alteradas opções de domínio do campo
Campo retirado do grupo fimAfastamento
Alterado o tamanho para 999 posições.
Retirada do campo dscAtivDes como chave.
Grupo excluído, apenas no grupo fimExpRisco
Incluído o responsável pelos registros ambientais

Campos excluídos
Criado com subgrupos EPC e EPI e respectivos campos
Criado grupo de informações, vinculado a infoExpRisco
Corrigida validação
XSD, corrigida obrigatoriedade
Correção na descrição
Inseridas regras de validação
Corrigida obrigatoriedade do XSD

Alteração na descrição para melhor compreensão
Retirada REGRA_PERMITE_EVENTO_ANTERIOR_INICIO_ESOCIAL
Grupos infoAmb e evtInsApo
Alterada descrição
Alteração na descrição

Alterada descrição

Alterada descrição
XSD, corrigida obrigatoriedade
Correção na descrição
Inseridas regras de validação
Corrigida obrigatoriedade do XSD
Campo excluído
Campo excluído
Inserida REGRA_EXISTE_INFO_COND_AMB
Retirada REGRA_PERMITE_EVENTO_ANTERIOR_INICIO_ESOCIAL
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S-2250

S-2298

S-2299

S-2300

dtPrevDeslig
tpAvPrevio
dtEfeito
nrLeiAnistia
dtEfetRetorno
tpInsc do grupo
ideEstabLot
codRubr
Grupos
infoSaudeColetivo
ideRecPgto
Grupo
sucessaoVinc
nrProcTrab
tpTrib
cpfDep
infoAso
pensAlim, vrAlim
nrCertObito
dtDeslig
infoMV
verbasResc
Grupo detVerbas
fatorRubr
qtdRubr
Grupo detPlano
dsc
nrCertObito
vlrPgto
recPgtos
infoPerApur e
infoPerAnt
infoSaudeColet
ideEstabLot
codSusp
indCumprParc
vrDescCP
Grupo FGTS

Retirada REGRA_PERMITE_EVENTO_ANTERIOR_INICIO_ESOCIAL
Excluída REGRA_EXISTE_CAT_OBITO_ANTERIOR
Alterada validação
Alteradas opções
Alterada obrigatoriedade
Alteração do tipo de campo, descrição e validação.
Alterada validação
Alterada validação
Alterada validação
Inseridos os grupos com seus respectivos campos
Alterado tamanho para 30
Alterada descrição
Excluída validação
Alterada descrição
Alterada a validação
Excluído grupo e respectivos campos.
Criados novos campos
Alterada validação
Alterada validação
Múltiplos vínculos - Inserido grupo com seus respectivos campos
Alterada obrigatoriedade condicional
Os campos codRubr e ideTabRubr deixaram de ser chave.
Campo transferido do S-1010
Alterada descrição
Excluídos campos dtNasctoDep, nmDep e relDep.
Campo criado
Alterada validação
Campo Excluído
Alterado nome para dmDev. Alterada descrição.
Grupos inseridos na estrutura do grupo dmDev
Grupo inserido com respectivos subgrupos e campos
Alterado número de ocorrências
Inserido campo
Campo inserido
Campo inserido
Alterada a obrigatoriedade condicional, retirando da mesma a categoria 771 – Idem para a descrição do campo;
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Grupo
infoEstagiario
nmTrab, nmMae,
nmPai, nmDep,
nmSuperv
cpfDep
Grupo dependente
RNE
nivEstagio
tpDep
depPlan
nmSoc
cnpjInstEnsino
S-2305 /
S-2306
nmSuperv
nivEstagio
cnpjInstEnsino
S-2399

S-2400

Grupo recPgtos
vlrPgto
codRubr
mtvDesligTSV
procJudTrab
ideRecPgto
dtTerm
infoSimples
tpInsc do grupo
ideEstabLot
Grupo detVerbas
fatorRubr
qtdRubr
infoSaudeColet
cpfDep
infoAgNocivo
codSusp
vrDescCP

Alterados texto da validação e da descrição.

Alterado tamanho para 70
Alterada a validação
Inserida obrigatoriedade condicional nos grupos {brasil} e {exterior}
Campo dtNascto - alterada validação
Tornado de preenchimento não obrigatório
Acrescentado item entre as opções disponíveis
Alterada descrição
Campo incluído
Campo incluído
Alterada obrigatoriedade e descrição.
Alterado nome do leiaute para "Trabalhador sem vínculo de emprego/estatutário - Início"
Alterado número do leiaute S-2305 para S-2306
Alterado tamanho para 70
Acrescentado item entre as opções disponíveis
Alterada obrigatoriedade e descrição.
Alterado nome do leiaute para "Trabalhador sem vínculo de emprego/estatutário - Alteração Contratual"
Alteradas obrigatoriedade, número de ocorrências e descrição
Campo Excluído
Alterada validação
Alterada validação, retirando da mesma o{codCateg}=[771];
Incluído com os respectivos campos, antes do grupo quarentena
Alterado tamanho para 30;
Alterada a validação.
Alterada hierarquia
Alterada validação e valores válidos
Alterada obrigatoriedade.
Campo transferido do S-1010
Alterada descrição
Grupo incluído com respectivos sub-grupos e campos
Alterada validação
Alterada obrigatoriedade condicional
Campo inserido
Campo inserido
Evento criado
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S-3000 e
S-9000

S-4000

S-5001

S-5002

S-5011

ideTrabalhador
ideFolhaPagto
nisTrab
tpEvento
Grupo
infoSolicitacao
cpfTrab
tpValor
valor
nrProcJud
infoBaseCS
valor
codSusp
vrCpSegSusp
nrProcJud
codCateg
ideEstabLot/nrInsc
ideEstabLot/codLota
cao
matricula
vrCpSeg
vrCsSegTerc
valor
vrIrrfDesc
tpCr
tpValor
indResBr
basesIrrf
idePgtoExt
codCateg e
indResBr
vrCalcSest
vrCalcSenat
vrBcCp
indApurAliqFap
Fap
indExistInfo

O leiaute de exclusão de eventos foi alterado de S-3000 para S-9000
Alterada obrigatoriedade condicional do grupo
Alterada obrigatoriedade condicional do grupo
Alterada regra de validação
Incluído na relação de eventos que podem ser excluídos, o S-1300
Alterado para infoSolic
Transferido para grupo ideTrab - Alterada validação
Criado grupo ideTrab
Incluída a opção 15
Alterada parte final da descrição
Alterada descrição
Alterada regra condicional
Alterada validação
Campo inserido
Campo inserido
Descrição alterada
Validação alterada
Validação alterada
Validação alterada
Validação alterada
Validação alterada
Validação alterada
Alterada validação
Alterada descrição e validação
Alterada descrição
Alterada descrição (opções de preenchimento para o campo)
Incluído
Alterado número de ocorrências
Incluído grupo com respectivos campos
Campos tornados chave sem repetição
Alterado para refletir efeitos de processos judiciais
Alterado para refletir efeitos de processos judiciais
Alterada descrição
Excluído
Alterada descrição e validação
Alterada redação dos itens 1 e 2
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S-5012
Geral
Geral

Grupo
basesComerc
InfoTercSusp
indComerc
codTercs
codTercsSusp
indIncid
percRedContribOpP
ort
basesAvNPort
codLotacao
Grupo dadosOpPort
vrCpSegSusp
vrCpSeg
ideEstab
indExistInfo
tpCr e vrCr
Geral
procEmi

Alterado número de ocorrências
Alterada ocorrência para 0-15
Alterada redação
Alterada descrição
Campo incluído
Alterada validação
Campo excluído
Grupo reestruturado e remanejado para ideLotacao
Campo inserido no grupo infoCrEstab
Alterada validação dos campos aliqRat e fat
Campo inserido
Validação alterada
Retirada REGRA_TABESTAB_VALIDA_VINC_ENTE
Alterada redação dos itens 1 e 2
Alterada descrição em função da exclusão do evento S-1220.
Campos CEP tiveram seus tipos alterados de "número" para caractere"
Alterada redação e opções válidas

ALTERAÇÕES EFETUADAS EXCLUSIVAMENTE NOS XSD
Leiaute

Campo

Descrição

Diversos

observacao

Todos
S-1060, S-1202, S-1250,
S-2190, S-2241, S-2305

Geral

Alteração no tamanho do campo para 255, apenas no XSD para compatibilizar com o leiaute
Alterados xsd para apontar obrigatoriedade de pelo menos um dos registros filho, nos casos em que são
utilizados "Choice Group"

XSD

Corrigido namespace (cabeçalho do arquivo)

Diversos

nrInsc

Inserida restrição de preenchimento para apenas caracteres numéricos

TABELAS
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TABELA
01
01
01
01
01
01
01
01
01
02
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03

CÓDIGO
Estudantes
106
307 e 308
711
712
751
903
741
Diversos
1000
1006
1050
1080
1209
1211
1214
1213
1212 e 1213
1404 e 1406
1623
1652
2801
2999
3501
7001
7001 a 7005
9205
9208
9211
9906
9908

DESCRIÇÃO
Alterado nome do primeiro grupo (Empregado e Trabalhador Temporário)
Alterado o nome do grupo para "Bolsistas"
Alterada descrição
Códigos criados
Descrição alterada
Código criado
Alterada redação
Criada nova opção com nome " Bolsista, conforme definido na lei 8958/1994"
Alterada descrição
Alterados o título e a descrição dos códigos 1 a 4.
Adequação geral na redação dos itens da tabela
Alterada descrição
Criado novo item
Criado novo item
Criado novo item
Criado novo item
Alterada descrição
Criado novo item
Alterada para 1225 (Quebra de caixa)
Criados novos itens
Alterada descrição
Criado novo item
Corrigida redação
Criado novo item
Criado novo item
Alterada descrição
Alterados nome e descrição
Criados novos itens
Criado novo item
Item excluído
Item excluído
Criado novo item
Criado novo item
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03
03
03
03
03
08
10
10
10
11
11
11
18
18
18
18
18
19
19
19
19
19
20
20
21 a 23
22
25 para 21
24 para 22
23
07
07
24
25
26

9225
9226
9932
9933
9939
80
09
11
302
305
410
02 e 04
14
13
15
32
08, 09, 10, 14
17
18 a 25
28, 29, 30, 31
32
COND
620, 779

Alterados nome e descrição
Criado novo item
Alterada descrição
Criado novo item
Alterada descrição
Alterada descrição
Descrição de alguns itens alterada.
Alterada descrição da coluna 3.
Excluída opção 11.
Alterada descrição para "classTrib igual a [85] "
Alterada descrição para "classTrib igual a [85,99]"
Alterada descrição
Opções excluídas da tabela
Alterada descrição para Cessão / Requisição
Alterada descrição do código 13
Alterada descrição para "Gozo de férias ou recesso"
Incluído código 32
Alterada descrição
Alterada descrição
Alteradas descrições
Criados novos motivos
Criado
Tabela ampliada
Alterado para CON
Tabelas Excluídas.
Linha alterada
Tabela de Natureza Jurídica - alterada para ser a tabela 21 - Inseridos códigos 232-1, 233-0 e 331-0
Tabela de Compatibilidade entre FPAS e Classificação Tributária - alterado conteúdo. Passou a ser tabela 22
Criada nova tabela - Fatores de risco
Excluída tabela 07 - Resultado da Monitoração Biológica
Criada nova tabela - Tipos de dependentes
Criada tabela - Codificação de acidentes de trabalho
Criada tabela - Tipos de Benefícios Previdenciários
Criada tabela - Motivos de Cessação de Benefícios Previdenciários
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ALTERAÇÕES NA TABELA DE REGRAS
REGRA_EXISTE_CAT_ANTERIOR - Excluída
REGRA_COMPATIB_CATEG_EVENTO - Alterada
REGRA_COMPATIBILIDADE_CATEGORIA_CLASSTRIB - alterada redação
REGRA_REMUN_CATEG_COMPATIVEL_CLASSTRIB - alterada redação
REGRA_REMUN_CATEG_COMPATIVEL_TPLOTACAO - alterada redação
REGRA_REMUN_TRAB_EXISTENTE_RET - alterada redação
REGRA_REMUN_JA_EXISTE_DESLIGAMENTO - alterada redação
REGRA_DESLIG_EXISTE_EVENTO_POSTERIOR - alterada redação
REGRA_CAT_IDENTIFICACAO_TRABALHADOR - alterada redação
REGRA_TABLOTACAO_COMPATIB_TPLOTACAO_CLASSTRIB - alterada redação
REGRA_DESLIG_EXISTE_REMUN_MES_ANTERIOR, alterada redação
REGRA_DESLIG_TRABALHADOR_AFASTADO, alterada
REGRA_DESLIG_VALIDA_DT_DESLIGAMENTO - alterada redação
REGRA_COMPATIB_REGIME_PREV - alterada redação
REGRA_RUBRICA_COMPATIVEL_CATEGORIA - alterada redação
REGRA_RUBRICA_COMPATIVEL_DECTERCEIRO - Alterada redação
REGRA_TABLOTACAO_VALIDA_FPASTERCEIROS - Alterada redação
REGRA_VALIDA_ID_EVENTO - alterada redação
REGRA_REMUN_IND_RETIFICACAO – alterada redação
REGRA_REMUN_PERMITE_EXCLUSAO - alterada redação
REGRA_COMPATIB_CATEG_EVENTO - alterada redação
REGRA_EXISTE_EVENTO_AFASTAMENTO - alterada redação
REGRA_VALIDA_FECHAMENTO_FOPAG - alterada redação
REGRA_INFO_EMP_VALIDA_FAP - excluída
REGRA_EVE_PER_VALIDA_FAP_EMPREGADOR - excluída
REGRA_VALIDA_FAP - regra criada
REGRA_UNICIDADE_PGTO - regra excluída
REGRA _VALIDA_TRABALHADOR_BASE CPF - alterada redação
REGRA_RUBRICA_COMPATIVEL_RESC - regra criada
REGRA_EXISTE_INFO_COND_AMB - regra criada
REGRA_PERMITE_ALT_MOT_AFASTAMENTO - alterada redação
REGRA_PGTO_VALIDA_TOTAL - regra excluída
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REGRA_PERMITE_ALT_EXCL_CODSUSP - criada
REGRA_VALIDA_DT_PGTO - Regra incluída
REGRA_VINCULO_ATIVO_NA_DTEVENTO - alterada
REGRA_GERAL_VALIDA_NOME - alterada
Regras em geral - revisão da redação para melhor entendimento.
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