
Folha de 
Pagamento de 

Pessoal:

Desoneração e LRF



A empresa e o equiparado estão obrigados a:
III - Elaborar folha de pagamento mensal da remuneração 
paga, devida ou creditada a todos os segurados a seu serviço, 
de forma coletiva por estabelecimento(...)

A IN RFB 971/09, art. 471



ENCARGOS DA FOLHA DE PESSOAL

A maior despesa acessória à folha de pagamento nos  municípios são 
previdenciárias e trabalhistas, que vem ao longo dos anos sofrendo mudanças 
significativas.
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Encargos Trabalhistas

São tributos que oferecem um benefício 
direto ao colaborador.

Encargos Sociais

São os tributos que 
oferecem um benefício 
indireto ou a longo prazo 
para o colaborador.

Os sociais são pagos 
diretamente para fundos 
coletivos públicos.

Ambos tratam de um conjunto de obrigações  que  devem ser pagas mensal ou anualmente ao  
funcionários/servidores.

Os trabalhistas são pagos diretamente ao 
trabalhador.



VENCIMENTOS E REMUNERAÇÃO3
VENCIMENTO – é o valor mensal atribuído ao servidor pelo 
efetivo exercício do cargo público. É a retribuição pecuniária 
pelo exercício do cargo público, com valor fixado em lei.
Entende-se como VENCIMENTO BASE o valor constante da 
tabela de nível e o símbolo atribuído ao cargo, sem incorporar 
vantagens ou outros benefícios.
REMUNERAÇÃO - valores constantes da folha de pagamento 
do servidor, incluindo vencimento base, vantagens, 
gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação 
ou qualquer outra espécie remuneratória estabelecidas em 
lei.



Cada estatuto CRIA OS DIREITOS E AS VANTAGENS PARA OS SERVIDORES. 
Desta forma, só será devido ao servidor aquilo que estiver expressamente 
previsto em lei. 

São exemplos de direitos e vantagens:
✔ indenizações;
✔ gratificação por produtividade;
✔ adicionais.

DIREITOS E VANTAGENS 
PECUNIÁRIAS4



Todas as vantagens, vencimentos, salários, proventos, adicionais, gratificações, 
horas extras, encargos sociais, subsídios dos agentes políticos e qualquer outra 
espécie remuneratória.

CONSIDERA-SE DESPESA COM PESSOAL, 
NOS TERMOS DO ARTIGO 18 DA LFR( LEI 
N. 101/00)5



AS OBRIGAÇÕES RESULTANTES DA 
FOLHA DE PAGAMENTO SE DIVIDEM 
EM ROTINA MENSAL E ROTINAS 
ANUAIS.

GFIP (mensal)
DIRF   (anual)

RAIS   (anual).



GASTOS COM FOLHA DE 
PAGAMENTO

A LRF(Lei n.101/00) exige a previsão antecipada 
(art. 16).

A Constituição Federal, artigo 165, aponta os 
instrumentos de Planejamento:

Plano Plurianual – PPA
Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO
Lei Orçamentária Anual – LOA. 



NAS LEIS DO PLANEJAMENTO 
SERÁ NECESSÁRIO CONSTAR: existência de prévia dotação orçamentária capaz de atender às 

projeções da despesa com pessoal e seus acréscimos (art. 169, 
§1º, I, CF/88);
autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias (art. 
169, §1º, II, CF/88);
emissão de demonstrativo da estimativa do impacto 
orçamentário-financeiro no exercício em que deva vigorar e nos 
dois seguintes, demonstrando a origem dos recursos para seu 
custeio e comprovando o não comprometimento das metas 
fiscais ou, em caso contrario, apontando as medidas de 
compensação (art. 16, I e art. 17, §§1º e 2º, da LRF);
declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem 
adequação orçamentária e financeira com a LOA e é compatível 
com o PPA e LDO (art. 16, II, da LRF).



VERIFICAÇÃO DOS LIMITES 
DE GASTOS COM PESSOAL.
Lei n.101/00

A verificação das adequações das despesas 
efetivamente realizadas com pessoal em relação à 
RCL deverá ocorrer nos termos do artigo 22 da LRF 
ao final de cada quadrimestre. 

O parâmetro a ser empregado nos cálculos da 
despesa com pessoal há de ser a Receita Corrente 
Liquida – RCL, conceituada no inciso IV do art. 2º da 
LRF.

Os resultados obtidos serão, por sua vez, informados no 
Relatório de Gestão Fiscal correspondente ao mesmo 
período de apuração, sendo facultado aos Municípios 
com população inferior a cinquenta mil habitantes apurar 
esse comprometimento ao final de cada semestre (art. 
62, I e II, “b”)



LIMITES GLOBAIS DE GASTOS COM PESSOAL



VERIFICAÇÃO DOS 
LIMITES DE GASTOS 
COM PESSOAL.
Lei n.101/00 e CF/88



VERIFICAÇÃO DOS LIMITES 
DE GASTOS COM PESSOAL.
Lei n.101/00

§ 1º No caso do inciso I do § 3º do art. 169 da 
Constituição, o objetivo poderá ser alcançado tanto pela 
extinção de cargos e funções quanto pela redução dos 
valores a eles atribuídos.                (Vide ADIN 2.238-5) 

Art. 23. Se a despesa total com pessoal, do Poder ou 
órgão referido no art. 20, ultrapassar os limites definidos 
no mesmo artigo, sem prejuízo das medidas previstas no 
art. 22, o percentual excedente terá de ser eliminado 
nos dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um 
terço no primeiro, adotando-se, entre outras, as 
providências previstas nos §§ 3º e 4º do art. 169 da 
Constituição.

§ 2º É facultada a redução temporária da jornada de 
trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga 
horária.               (Vide ADIN 2.238-5)



AUDITORIA DE FOLHA – 
IDENTIFICAÇÃO DE INCORREÇÕES Pagamentos 

incorretos;

Análise das Rubricas – Incidências –as Verbas 
que compõem e que não compõe a 
remuneração, seus descontos e suas 
incidências legais;

Enquadramentos e Reenquadramentos

FPAS, CNAE, RAT, FAP – Incorreções;



Consiste em percentual que mede o risco da atividade 
econômica, com base no qual é cobrada a contribuição 
para financiar os benefícios previdenciários decorrentes do 
grau de incidência de incapacidade laborativa (GIIL-RAT).

A alíquota de contribuição para o RAT será de 1% se a 
atividade é de risco mínimo; 2% se de risco médio e de 3% 
se de risco grave, incidentes sobre o total da remuneração 
paga, devida ou creditada a qualquer título, no decorrer do 
mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos.

RAT – RISCOS AMBIENTAIS 
DO TRABALHO
(Inciso II do Art. 22 da Lei 
8.212/91)



Fator Acidentário de Prevenção que afere o desempenho da 
empresa, dentro da respectiva atividade econômica, 
relativamente aos acidentes de trabalho ocorridos num 
determinado período.

Multiplicador variável num intervalo contínuo de cinco 
décimos (0,5000) a dois inteiros (2,0000), aplicado com 
quatro casas decimais sobre a alíquota RAT.

FAP – FATOR ACIDENTÁRIO 
DE PREVENÇÃO



Pela metodologia do FAP, as empresas que registrarem 
maior número de acidentes ou doenças ocupacionais, 
pagam mais. Por outro lado, o Fator Acidentário de 
Prevenção – FAP aumenta a bonificação das empresas que 
registram acidentalidade menor. No caso de nenhum 
evento de acidente de trabalho, a empresa é bonificada 
com a redução de 50% da alíquota.

FAP – FATOR ACIDENTÁRIO 
DE PREVENÇÃO



CÓDIGOS FPAS E DE TERCEIROS



COMO REALIZA A CONSULTA 
SEGURA DESSAS ALÍQUOTAS E 
DESSES CÓDIGOS

Alíquota FAP: essa alíquota é única para cada 
empresa e leva em consideração, entre outras coisas, 
o número de acidente de trabalho ocorridos em 
determinado período. A consulta é realizada pelo 
próprio contribuinte no site da Previdência, e deverá 
ser consultada sempre, já que pode variar.

Alíquota RAT: essa alíquota varia entre 1 a 3 e será 
definida de acordo com a atividade da empresa, o CNAE. 
Orientamos que essa consulta deverá ser realizada no 
Decreto 6.957/2009, mais especificamente no Anexo V.



b) A empresa com estabelecimento único e mais de uma 
atividade econômica, simulará o enquadramento em cada 
atividade e prevalecerá, como preponderante, aquela que 
tem o maior número de segurados empregados e 
trabalhadores avulsos;
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1080, de 03 
de novembro de 2010)

RAT – ATIVIDADE 
PREPONDERANTE
(IN 971/09 Art. 72 – CNAE 
PREPONDERANTE)



Exemplo:



IN RFB 1.453/2014, altera a letra c, do Inciso I, do artigo 72
c) a empresa com mais de 1 (um) estabelecimento e com 
mais de 1 (uma) atividade econômica deverá apurar a 
atividade preponderante em cada estabelecimento, na 
forma da alínea “b”, exceto com relação às obras de 
construção civil, para as quais será observado o inciso III 
deste parágrafo. (Redação dada pelo(a)Instrução Normativa 
RFB nº 1453, de 24 de fevereiro de 2014)

Reenquadramento – 
Apuração RAT por 
estabelecimento



Prefeituras com suas Secretarias de Educação e EFR – Entidade
Federativa Responsável

Exemplo:



CNAE X ALÍQUOTA RAT
(INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB 1867 DE 25 DE JANEIRO DE 2019)



CNAE X ALÍQUOTA RAT
(INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB 1867 DE 25 DE JANEIRO DE 2019)



RAT Ajustado
Da multiplicação desses dois conceitos (RAT x FAP) resulta o 
“RAT Ajustado”. A expressão “RAT  Ajustado”  foi  atribuída  
pela  Receita  Federal  do  Brasil  -  RFB  e  equivale  à  alíquota  
que  as empresas  terão  de  recolher.

Entes locais também devem esforçar-se ao máximo para que a 
alíquota do FAP seja fixada no mínimo possível, ou seja, 0,5,
Pois tais medidas trarão, inegavelmente, representativa 
economia aos erários municipais.



                                                                                              Luiz Roberto Bodstein

A vida pública requer ser gerenciada com o máximo de cautela: 
por mais que a justiça dos homens se revele complacente e a 
clemência de Deus ofereça o perdão, a História, nem mesmo 

com o passar dos séculos, nos brindará com a mesma 
generosidade. 



el.primegp@hotmail.com

@elprimeassessoria

@elprimeassessoria

www.elprime.slz.br

(98) 99160 – 3565/ 99137-3535
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