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Folha de Pagamento: Da exigibilidade e
conceito

Art. IN RFB 2110/22, art. 27
27. A empresa e o equiparado, sem prejuízo do cumprimento de outras
obrigações acessórias previstas na legislação previdenciária, são
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(...)

Folha de Pagamento: Da exigibilidade e conceito

De acordo com o inciso I do artigo 15 da Lei 8.212/91, considera-se empresa, dentre outros, a
firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade econômica urbana ou rural,
com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e entidades da administração pública
direta, indireta e fundacional.

Conclui-se, então que, toda e qualquer tipo de empresa, seja ela da iniciativa pública ou privada,
estará obrigada a confeccionar a folha de pagamento. Considerando que é um documento de
obrigação geral e que dele é capaz de extrair, as bases de cálculos de diversas contribuições e
tributos, tais como IRRF; INSS e FGTS, assim como os totais a serem recolhidos foi que os
membros responsáveis pelo sistema do eSocial (Escrituração do Fiscal Digital da Folha de
Pagamento), passaram a utilizá-lo como documento-base para apuração dos citados tributos e
contribuições.

Folha de Pagamento: Da exigibilidade e conceito

Trata-se de documento elaborado pela empresa, no qual se relaciona, além dos nomes e funções dos
trabalhadores, as parcelas integrantes e não integrantes da remuneração, o montante das
remunerações, dos descontos ou abatimentos e o valor líquido de todos os trabalhadores que lhes
prestaram serviços durante um espaço de tempo, que segundo a legislação se refere ao um mês.

Constitui obrigação do “empregador/contribuinte/órgão público “preparar folha de pagamento da
remuneração paga, devida ou creditada a todos os segurados a seu serviço, devendo manter, em cada
estabelecimento, uma via da respectiva folha e recibos de pagamentos”, conforme art. 225 do
Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/1999.

Elaboração da folha de pagamento
1)Para ser elaborada, toda folha de pagamento deve se basear em algumas
informações:
a) O valor da remuneração ou dos proventos.
b) A frequência: faltas, atrasos e afastamentos.
c) Os descontos de encargos sociais.
d) A forma de pagamento e a data que o valor estará disponível.

Elaboração da folha de pagamento
2) Para a composição do valor líquido, os valores da folha de pagamento são
divididos em remunerações e descontos:

a)“Remunerações” corresponde ao valor do cargo e às “vantagens” fixas desse
cargo ou variáveis, tais como, designações, substituições, horas extras,
adicionais noturno, insalubridade, etc.
b)“Descontos” corresponde aos descontos legais (RPPS, RGPS, IRRF, pensão
alimentícia), faltas, consignações e outros.

Elaboração da folha de pagamento
Informações obrigatórias:

1. Em face da legislação previdenciária, devem
constar,
obrigatoriamente, as seguintes
informações na folha de
pagamento do funcionalismo:

Elaboração da folha de pagamento

Elaboração da folha de pagamento

Elaboração da folha de pagamento
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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.

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.

Encargos Trabalhistas
São tributos que oferecem um benefício
direto ao colaborador.

Os trabalhistas são pagos diretamente ao trabalhador.

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

Obrigações Previdenciárias

Obrigações Previdenciárias

Obrigações Previdenciárias

LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991

Direitos dos Trabalhadores Rurais
e
Urbanos Extensivos aos SERVIDORES PÚBLICOS
Art. 39, § 3º, da CF/88:
Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o
disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII,
XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer
requisitos diferenciados de admissão quando a natureza
do cargo o exigir.

Direitos dos Trabalhadores Rurais
e
Urbanos Extensivos aos SERVIDORES PÚBLICOS

IV

VII

VIII

IX

Saláriomínimo

Garantia
de salário

Décimo
terceiro
salário

Remuneraçãodo
trabalho noturno
superior à do
diurno.

Medida
Provisória

Nº
1.091/202
1
ValorR$
1.212,00

XII
Saláriofamília em
razão de
dependente
do
trabalhador

de baixa
renda.

XIII

XV

Duração do
trabalho
normal não
superior a8
horas diárias
e 44
semanais.

Repouso
semanal
remuneradoaos

domingos(*)

Direitos dos Trabalhadores Rurais
e
Urbanos Extensivos aos SERVIDORES PÚBLICOS

XVI
Remuneração
do serviço
extraordinário
superior, no
mínimo,50% à
do normal.

XVII
Gozo de férias
anuais
remuneradas
com, pelo
menos, 1/3 a
mais do que o
salário
normal.

XVIII
Licença à
gestante, sem
prejuízo do
emprego edo
salário, com a
duração de120
dias.

XIX
Licençapaternidade,
nos termos
fixados emlei.

XX
Proteção do
mercadode
trabalhoda
mulher.

XXII
Redução dos
riscos
inerentes ao
trabalho, por
meio de
normasde
saúde,
higiene e
segurança.

XXX
Proibição de
diferença de
salários,de
exercício de
funções e de
critério de
admissão por
motivode
sexo, idade,
cor ou estado
civil.

Regime Jurídico - ESTATUTÁRIO

A relação jurídica que interliga o Poder Público e os titulares de cargo público – ao
contrário do que se passa com os empregados – não é de índole contratual, mas
estatutária, institucional.
Nas relações contratuais, como se sabe, direitos e obrigações recíprocos,
constituídos nos termos e na ocasião da avença, são unilateralmente imutáveis e
passam a integrar de imediato o patrimônio jurídico das partes, gerando, desde logo,
direitos adquiridos em relação a eles. Diversamente, no liame de função pública,
composto sob a égide estatutária, o Estado, ressalvadas as pertinentes disposições
constitucionais impeditivas, deterá o poder de alterar legislativamente o regime
jurídico de seus servidores, inexistindo a garantia de que continuarão sempre
disciplinados pelas disposições vigentes quando de seu ingresso.

Regime Jurídico - ESTATUTÁRIO

Então, benefícios e vantagens, dantes previstos, podem ser
ulteriormente suprimidos. Bem por isto, os direitos que deles derivem
não se incorporam ao patrimônio jurídico do servidor (firmando-se como
direitos adquiridos), do mesmo modo que nele se integrariam se a
relação fosse contratual.

O servidor ocupante de cargo de provimento efetivo poderá
alcançar a estabilidade plena, após o cumprimento do período de
três anos de efetivo exercício denominado estágio probatório,
conforme previsto no “caput” do art. 41 da Constituição Federal.

Regime Jurídico – CELETISTA

Os empregados públicos são contratados sob regime da legislação
trabalhista, que é aplicável com as alterações decorrentes da
Constituição Federal; não podem Estados e Municípios derrogar outras
normas da legislação trabalhista, já que não têm competência para
legislar sobre direito do trabalho, reservada privativamente à União (art.
22, I, da CF). Embora sujeitos à C.L.T, submetem-se a todas as normas
constitucionais referentes a requisitos para investidura, acumulação de
cargos, vencimentos, entre outras previstas no Capítulo VII, do Título III,
da Constituição.

Regime Jurídico – CELETISTA
Os contratados para emprego público permanente e que por
força legal tem direito ao FGTS, não estão protegidos pela
estabilidade. Contudo, o TST, através da Súmula nº 390, firmou
entendimento de que os celetistas da administração direita,
autárquica e fundacional são beneficiários da estabilidade, desde
que sua contratação tenha sido até a data da promulgação da EC
nº 19, de 4 de junho de 1998, como se verifica através da
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – STF.

Regime Jurídico – Quadro Resumo

RETRIBUIÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS
EC n.º 19/98

SISTEMA REMUNERATÓRIO

O texto inicial da CF/88, definia que cada ente da federação, teria um teto remuneratório
especificado para seus servidores, por meio de lei, expedida no âmbito de cada uma
destas entidades, garantindo a isonomia de vencimentos para cargos de atribuições
iguais ou assemelhadas, com as ressalvas de vantagens pessoais.
Entretanto, a EC n° 19/98 alterou o regime de remuneração dos servidores públicos,
definindo um teto único a lhes ser aplicado.

Posteriormente, a norma foi, mais uma vez a modificada, desta vez pela EC nº 41/2003,
passando a admitir a implantação de subtetos para os servidores dos Estados e
Municípios, desde que com previsão nas respectivas constituições estaduais e leis
orgânicas municipais.

FIXAÇÃO DE TETO REMUNERATÓRIO

UNIÃO

Subsídio dos Ministros
do Supremo Tribunal
Federal – STF.

ESTADOS E DISTRITO
FEDERAL
a) Poder Executivo:
subsídio mensal do
Governador;
b) Poder Legislativo:
subsídio mensal dos
Deputados Estaduais e
Distritais.
c) Poder Judiciário: subsídio
dos Desembargadores do
Tribunal de Justiça,
limitado a 90,25% do
subsídio dos Ministros
do STF.

MUNICÍPIOS
Subsídio do
Prefeito.

Membros do Ministério
Público, Procuradores e
Defensores Públicos

O mesmo limite aplicável
aos integrantes do Poder
Judiciário, no âmbito
estadual.

Verbas que NÃO se submetem à análise de adequação
ao Teto Remuneratório
a) Verbas de natureza indenizatória, que não possuem natureza de acréscimo patrimonial, mas sim de
reparação ou devolução de valores ao servidor que teve dispêndio com a prestação do serviço público.
Sendo assim, quando são pagos ao servidor, por exemplo, valores referentes a diárias, a norma se
justifica pelo fato de que o agente precisa ser ressarcido de gastos que teve com hospedagem, transporte
urbano e alimentação em localidade diversa de sua sede para prestação do serviço público.
b) – Direitos Sociais Aqueles previstos no artigo 39 § 3º da CF/1988, tais como pagamento de serviço
extraordinário, décimo terceiro salário, adicional de férias,noturno, dentre outros.
c) – Abono de permanência pago nos moldes do artigo 40, § 19º, ao servidor que tenha comtemplado as
exigências para aposentadoria voluntária integral e, por opção, permaneça na atividade.
d) – Remuneração da atividade de magistério. Trata-se orientação da doutrina e da jurisprudência que
exclui da adequação do teto remuneratório as remunerações pagas pelo exercício de cargos de professores,
em acumulação com outro cargo público. Esse entendimento se baseia no fundamento de que determinados
agentes públicos não teriam interesse em difundir seu conhecimento, caso isso não lhe trouxesse qualquer
vantagem pecuniária.

INDENIZAÇÕES
• São previstas em lei e destinam-se a indenizar o servidor por gastos em razão da
função.
• Seus valores podem ser fixados em lei ou em decreto, se aquela permitir.
• Tendo natureza jurídica indenizatória, não se incorporam à remuneração, não
repercutem no cálculo dos benefícios previdenciários e não estão sujeitas ao
imposto de renda.

Indenizações
AJUDA DE CUSTO
Destina-se a
compensar as
despesas de
instalação em nova
sede de serviço,
pressupondo
mudança de
domicílio em
caráter
permanente.
Valor fixado em lei.

DIÁRIAS
Indenizam as despesas
com passagem e/ou
estadia em razão de
prestação de serviço em
outra sede e em caráter
eventual.
Valor fixado em lei.

AUXÍLIOMORADIA
Objetiva ressarcir, na
forma prevista em lei, os
custos do servidor
público designado para
exercer suas funções em
outro local distinto do
local de exercício
habitual e, assim, não se
incorpora aos
vencimentos.

INDENIZAÇÃO DE
TRANSPORTE
Conceder-se-á
indenização de
transporte ao servidor
que realizar despesas
com a utilização de
meio próprio de
locomoção para a
execução de serviços
externos, por força das
atribuições próprias do
cargo, conforme se
dispuser em
regulamento.

Despesas não consideradas na apuração Total da
Despesa com Pessoal

Despesas não consideradas na apuração Total da
Despesa com Pessoal

As hipóteses em que a Administração Pública efetua ou tenta efetuar
restituição ou reposição de valores

a)valores recebidos em razão de decisão liminar, tutela antecipada ou sentença revogada ou
rescindida;
b) erro quanto à apuração das parcelas remuneratórias;
c) erro da administração no processamento da folha;
d)interpretação errônea da administração quanto a determinado dispositivo legal;

e) desacerto na interpretação ou má aplicação da Lei pela administração;
f) valores pagos em duplicidade pela administração, por erro de procedimento;
g) prática de ato de improbidade administrativa pelo servidor;
h)contribuição do servidor para o cometimento de equívocos que importem em concessão de vantagens
ilícitas e indevidas; e,
i) dolo ou má-fé do servidor.

REPOSIÇÃO
É a restituição de valores
percebidos indevidamente
por servidor ativo ou inativo.

RESTITUIÇÃO
É a devolução de algo a
quem realmente pertence.

INDENIZAÇÃO
É o pagamento
decorrente de danos
causados ao erário pelo
servidor.

a) As reposições e indenizações ao erário serão previamente comunicadas ao servidor ativo,
aposentado ou ao pensionista, para pagamento, no prazo máximo de 30 dias, podendo ser
parceladas, a pedido do interessado;
Decisão do Supremo Tribunal Federal:
DEVIDO PROCESSO LEGAL – VENCIMENTOS – DESCONTOS DE IMPORTÂNCIAS SATISFEITAS A
MAIOR – Descontos de
quantias pagas além do devido pressupõem apuração dos valores em processo
administrativo no qual fique assegurado ao servidor o exercício do direito de defesa ante
eventual excesso ou erro de cálculo. (STF – AGRAG 241428 – 2ª T. – Rel. Min. Marco Aurélio
– DJU 18.02.2000 – p. 60)

b) O valor de cada parcela não poderá ser inferior ao
correspondente a 10% da remuneração, provento ou pensão;
Observação: Cada Órgão deve dispor em regulamento próprio o
percentual para fins deste cálculo. Não havendo regulamento,
poderá utilizar o estatuto de servidores que mais se aproxima.

c) Quando o pagamento houver ocorrido no mês anterior ao do
processamento da folha, a reposição será feita imediatamente, em
uma única parcela;
Observação: hipótese em que não precisa convocar formalmente o
servidor; se o prazo for superior a 30 dias (folha subsequente) é
necessário o devido processo legal.

d) Na hipótese de valores recebidos em decorrência de
cumprimento a decisão liminar, a tutela antecipada ou a sentença
que venha a ser revogada ou rescindida, serão eles atualizados até
a data da reposição;
Observação: dependerá dos termos que
definitiva.

constam na sentença

•

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS SALARIAIS RECEBIDAS POR FORÇA DE
SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. POSTERIOR DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA.
DEVOLUÇÃO DAS VERBAS. IMPOSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, revendo seu posicionamento, firmou o
entendimento no sentido de que, nos casos em que o pagamento indevido foi efetivado em favor de servidor
público, em decorrência de interpretação equivocada ou de má aplicação da lei por parte da Administração e
havendo o beneficiado recebido os valores de boa-fé, mostra-se indevido o desconto de tais valores. 2.
Hipótese que deve ser estendida aos casos em que o pagamento indevido deveu-se por força de decisão
judicial transitada em julgado, posteriormente desconstituída em ação rescisória. Aplicação do princípio da
segurança nas relações jurídicas. 3. Recurso especial conhecido e improvido. (STJ – Resp nº 767.729 - RN
(2005/0117344-9) – Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima)

e)O servidor em débito com o erário, que for demitido, exonerado ou que tiver sua
aposentadoria ou disponibilidade cassada, terá o prazo de 60 dias para quitar o
débito;
f)A não quitação do débito no prazo previsto implicará sua inscrição em dívida
ativa (art. 39 da Lei Federal nº 4.320/64 – normas gerais de direito financeiro);
g)O vencimento, a remuneração e o provento não serão objeto de arresto,
sequestro ou penhora, exceto nos casos de prestação de alimentos resultante de
decisão judicial.

ARRESTO

SEQUESTRO

Apreensão judicial de bens
do devedor para garantir a
solvabilidade.
É adotado quando o Oficial de
Justiça não encontra o
devedor para nomear bens à
penhora.

Apreensão judicial de um
bem determinado objeto da
lide.

PENHORA

Apreensão judicial de bens
de um devedor até o valor
equivalente ao total de sua
dívida.
Ocorre quando não quita a
dívida no prazo acertado
com o credor.

Lei nº 4.320/64: Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos
orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.
Dívida Ativa:
É a inscrição que se faz em conta de devedores de importâncias relativas a tributos, multas e
créditos da Fazenda Pública, lançados mas não cobrados ou não recebidos no exercício de origem.
Constituem dívida ativa a partir de sua inscrição.
Dívida Ativa Não-Tributária:

de empréstimos
Créditos não tributários provenientes
compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, reposições,
restituições, etc.

ÓRGÃO

SITUAÇÃO

DECISÃO

União

Não comunicação de
falecimento do servidor ou de
pensionista.

A responsabilidade pela
restituição deve ser
atribuída ao espólio

União

Havendo ou não
judicialização, o
procedimento
Em caso de não aquiescência administrativo deverá ser
do servidor quanto à reposição encaminhado à PGFN para
inscrição em Dívida Ativa
de valores ao erário.
da União, nos termos do
art. 39 da Lei nº 4.320, de
1964.

Advocacia-Geral da
União

Tribunal de Contas
da União

A análise da situação
culminou na Súmula AGU nº
72, de 26 de
setembro de 2013.

Súmula 249

Não estão sujeitos à repetição os valores
recebidos de boa-fé pelo servidor
público, em decorrência de errônea ou
inadequada interpretação da lei por
parte da administração pública.

É dispensada a reposição de
importâncias indevidamente percebidas
de boa-fé por servidores ativos e
inativos, e pensionistas, em virtude de
erro escusável de interpretação de lei
por parte do órgão/entidade, ou por
parte de autoridade legalmente
investida em função de orientação e
supervisão, à vista da presunção de
legalidade do ato administrativo e do
caráter alimentar das parcelas salariais.

Advocacia-Geral da
União

Tribunal de Contas
da União

A análise da situação
culminou na Súmula AGU nº
72, de 26 de
setembro de 2013.

Súmula 249

Não estão sujeitos à repetição os valores
recebidos de boa-fé pelo servidor
público, em decorrência de errônea ou
inadequada interpretação da lei por
parte da administração pública.

É dispensada a reposição de
importâncias indevidamente percebidas
de boa-fé por servidores ativos e
inativos, e pensionistas, em virtude de
erro escusável de interpretação de lei
por parte do órgão/entidade, ou por
parte de autoridade legalmente
investida em função de orientação e
supervisão, à vista da presunção de
legalidade do ato administrativo e do
caráter alimentar das parcelas salariais.

TCU - ACÓRDÃO 2508/2014 PLENÁRIO
Restituição administrativa. Servidor falecido. Requisitos. A impossibilidade de
desconto em folha de pagamento por verba remuneratória recebida indevidamente,
decorrente do falecimento do servidor, não obsta o ressarcimento do débito ao erário,
cujo valor deve recair necessariamente sobre o patrimônio do servidor devedor.

Jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça
• Serão repetíveis, em regra, os recebimentos
indevidos decorrentes de erro da Administração,
sempre que:
a) O servidor tiver agido de má-fé, que deve ser comprovada;
b) O pagamento resultar de erro de fato, seja ele decorrente
de equívoco no cadastramento ou no cálculo da vantagem;
c) O pagamento tiver sido feito por força de liminar posteriormente
reformada ou cassada.

Jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça
• Serão, todavia irrepetíveis, os recebimentos indevidos
em virtude de:
a) Erros de direito, assim entendidos os erros da
Administração derivados da má aplicação de determinada
norma, ou de sua interpretação equivocada;
b) Erros de enquadramento cometidos por ocasião de
planos de carreira, reclassificações, revisões e extensões de
benefícios feitos de ofício pela Administração;
c) Decisão judicial que não seja mera liminar ou tutela
antecipada.

STF - MS 25641 / DF. Rel. Min. Min. EROS GRAU, DJ e de 21.2.2008
A reposição ao erário dos valores percebidos pelos servidores torna-se desnecessária,
nos termos do ato impugnado, quando concomitantes os seguintes requisitos: “1]
presença de boa-fé do servidor; 2] ausência, por parte do servidor, de influência ou
interferência para a concessão da vantagem impugnada; 3] existência de dúvida
plausível sobre a interpretação, validade ou incidência da norma infringida, no
momento da edição do ato que autorizou o pagamento da vantagem impugnada; 4]
interpretação razoável, embora errônea, da lei pela administração”.

QUANDO É CABÍVEL A DEVOLUÇÃO?
a)Quando o próprio servidor incluir na folha de pagamento uma gratificação ou rubrica
que não lhe é devida, mediante acesso fraudulento ao sistema de informática do ente
público ou, ainda, subornando a pessoa responsável pela elaboração da folha;
b) a prática de ato de improbidade administrativa pelo servidor;
c)a contribuição do servidor para o cometimento de equívocos que importem em
concessão de vantagens ilícitas e indevidas;
d)a apresentação de documento falso para a obtenção de determinada vantagem ou
benefício;
Nesses casos a restituição é devida, posto que não houve boa-fé por parte do servidor.

DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO

DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO
a) Corresponde a 1/12 (um doze avos) da remuneração a que o servidor fizer jus no mês
de dezembro, por mês de exercício no respectivo ano;

b) A fração igual ou superior a 15 dias será considerada como mês integral;
c) O servidor exonerado perceberá proporcionalmente aos meses de exercício, calculada
sobre a remuneração do mês da exoneração;
d)

Não será considerada para cálculo de qualquer vantagem pecuniária.

e) Súmula 688/STF: é legítima a incidência da contribuição previdenciária
sobre o 13º salário.

DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO
f)O art. 2º, caput, da Lei nº 4.749/65, dispõe que o empregador pagará, em
adiantamento do décimo terceiro, de uma só vez, metade do salário recebido pelo
respectivo empregado no mês anterior, entre os meses de fevereiro e novembro, ou
na ocasião das férias do empregado, se requerido por ele no mês de janeiro de cada
exercício civil.
g)O saldo restante deverá ser pago impreterivelmente, até o dia 20 de dezembro, com
base na remuneração então vigente, deduzindo-se o valor adiantado e demais
descontos legais.

DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO
• Servidor com início de exercício em janeiro de 2021 recebeu o 13º integral.
• Essa regra é válida para quem ingressou em janeiro, desde que, naquele mês, tenha trabalhado por 15
dias ou mais.
• Exemplo 1: Servidor com salário bruto de R$ 10.000,00, sem dependentes e sem pensão alimentícia.
• Se à época do pagamento da primeira parcela este servidor já recebia essa quantia, o adiantamento
corresponderá à metade da remuneração, ou seja, a R$ 5.000,00.

Pagamento da 2ª parcela no Mês de Dezembro
REMUNERAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA

BASE DE CÁLCULO DO
IRRF

CÁLCULO DA 2ª
PARCELA
RESULTADO

valor bruto: R$ 10.000,00

RPPS 11%: R$ 1.100,00
R$ 8.900,00
Alíquota de IR: 27,5% (correspondente às bases de cálculo superiores a R$
4.664,68)
Parcela dedutível do IR para esta faixa salarial: R$ 869,36
Cálculo do IR:
27,5% x R$ 8.900,00 = R$ 2.447,50
IRRF = R$ 2.447,50 - R$ 869,36 = R$ 1.578,14
Para calcular a segunda parcela do 13º deverá subtrair, da remuneração de R$
10.000,00, o valor da contribuição previdenciária RPPS de R$ 1.100,00, o IRRF
de R$ 1.578,14 e o adiantamento de R$ 5.000,00.
R$ 2.321,86.

DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO
Exemplo 2: O primeiro mês de trabalho só entra no cálculo se o servidor tiver trabalhado por 15 dias ou mais. Do contrário,
começa-se a contar a partir do segundo mês. Assim, se o servidor iniciou o exercício no dia 10 de março, o mês de março será
considerado; se o início se deu em 24 de março, porém, começa-se a contar a partir de abril.
Na hipótese de um servidor que tenha iniciado o exercício no início de março e que receba remuneração no valor bruto de 6
mil reais, o cálculo de seu salário de referência em cada parcela será feito da seguinte forma:
a) 1ª parcela
R$ 6.000 ÷ 12 = R$ 500 (valor de 1/12)
R$ 500 x 8 (nº de meses de serviço de março até outubro) = R$ 4.000 (salário de referência)
Valor da 1ª parcela: R$ 4.000 ÷ 2 = R$ 2.000
b) 2ª parcela
R$ 6.000 ÷ 12 = R$ 500 (valor de 1/12)
R$ 500 x 10 (nº de meses de serviço até dezembro) = R$ 5.000 (salário de referência) R$ 5.000 – R$ 2.000 (1ª parcela
percebida) = R$ 3.000 (antes dos descontos de RPPS e IRRF).
c) Vamos efetuar o cálculo?

Adicional de férias: 1/3 constitucional

a)Independentemente de solicitação, será pago ao servidor, por ocasião
das férias, um adicional correspondente a 1/3 da remuneração do
período de férias;
b)No caso de o servidor exercer função de direção, chefia ou
assessoramento, ou ocupar cargo em comissão, a respectiva vantagem
será considerada no cálculo do adicional de férias;

Adicional de férias: 1/3 constitucional

c)A indenização será calculada com base na remuneração do
mês do ato exoneratório, acrescida da atualização, conforme o
caso;

d)O servidor que opera direta e permanentemente com Raios X
ou substâncias radioativas gozará 20 dias consecutivos de férias,
por semestre de atividade profissional, proibida em qualquer
hipótese a acumulação.

Adicional de férias: 1/3 constitucional

e) O servidor exonerado do cargo efetivo ou em comissão
perceberá indenização relativa ao período das férias a que tiver
direito e ao incompleto, na proporção de 1/12 avos por mês de
efetivo exercício, ou fração igual ou superior a 15 dias;

Adicional de férias: 1/3 constitucional

f) Base de cálculo: deve ser regulamentada pelo Órgão.
A CLT contém disposição (art. 142, §§ 5º e 6º, que os adicionais
por trabalho extraordinário, noturno, insalubre ou periculoso
serão computados no salário que servirá de base ao cálculo da
remuneração das férias. Na hipótese de não percepção, no
momento das férias, será computada a média duodecimal
recebida naquele período.

Adicional de férias: 1/3 constitucional

1) As férias são devidas com o adicional de 1/3– artigos 7º,
inciso XVII, e 39, § 3º, CF/88.
2) O caráter indenizatório do pagamento de férias não gozadas,
inclusive adicional de 1/3, afasta a incidência do IRRF, nos
termos da Súmula 125 STJ.

Adicional de férias: 1/3 constitucional
• “É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que o
servidor público aposentado tem direito ao recebimento de
indenização pelas férias não gozadas, adquiridas ao tempo da
atividade, sob pena de enriquecimento sem causa da
administração.” (RE 234.485-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli,
julgamento em 2-8-2011, Primeira Turma, DJE de 19-9- 2011.)
No mesmo sentido: ARE 726.294- AgR, rel. min. Gilmar
Mendes, julgamento em 5-2-2013, Segunda Turma, DJE de 252-2013; ARE 718.511-AgR, rel. min. Cármen Lúcia, julgamento
em 11-12-2012, Segunda Turma, DJE de 7-2-2013; ARE
721.001-RG, rel. min. Gilmar Mendes, julgamento em 28-22012, Plenário, DJE de 7-3- 2013; RE 285.323-AgR, rel. min.
Joaquim Barbosa, julgamento em 4-10-2011, Segunda Turma,
DJE de 21-10-2011.

FÉRIAS. ADICIONAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

A Turma aderiu ao entendimento externado pelo STF que afasta
a incidência da contribuição previdenciária sobre o adicional de
férias, porque incide somente sobre as parcelas incorporáveis ao
salário de servidor e empregados. Precedentes citados do STF:
AgRg no RE 545.317-DF, DJ 14/3/2008; do STJ: REsp 786.988-DF,
DJ 6/4/2006; REsp 489.279-DF, DJ 11/4/2005, e REsp 615.618-SC,
DJ 27/3/2006. REsp 719.355-SC, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques, julgado em 26/8/2008.

FÉRIAS. ADICIONAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
•
•
•
•

985 - Natureza jurídica do terço constitucional de férias, indenizadas ou gozadas,
para fins de incidência da contribuição previdenciária patronal. (15/10/2020)
Relator: MIN. MARCO AURÉLIO
Leading Case: RE 1072485
Há Repercussão? Sim
Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 97, 103-A, 150, § 6º, 194,
195, inc. I, al. a e 201, caput e § 11, da Constituição da República, a natureza
jurídica do terço constitucional de férias, indenizadas ou gozadas, para fins de
incidência da contribuição previdenciária patronal.
É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de
terço constitucional de férias.

FÉRIAS. ADICIONAL.IMPORTANTE

Proibições: descontar das férias qualquer falta. acumular férias (salvo necessidade de serviço
ou motivo justo comprovado).
Máximo de férias indeferidas: 2 anos consecutivos, sendo que deverão ser usufruídas em
um período máximo de 2 anos após o indeferimento.
Em caso de acumulação de férias, estas poderão ser gozadas ininterruptamente.
Período
interrompido ou indeferido: não poderá ser
novamente.

interrompido ou indeferido

Após pagamento de 1/3: não será permitida a alteração da data para o gozo das férias.
União – disposições Lei nº 8.112/90, com as alterações da Lei nº 8.216/91. Consultar ON nº 2,
de 23/02/2011 (MOPG) e Nota Técnica nº 123/2011/Denop/SRH/MP.

FÉRIAS. ADICIONAL.IMPORTANTE
Excepcionalmente (a critério da chefia): os 30 dias corridos poderão ser
desmembrados em:
- 2 períodos de 15 dias
- 1 período de 10 dias e outro de 20 dias
- 3 períodos de 10 dias

Observação: necessário que o órgão regulamente.

FÉRIAS. ADICIONAL.IMPORTANTE
Recurso Extraordinário. Repercussão geral. Ação Direta de Inconstitucionalidade
Estadual. Parâmetro de controle. Regime de subsídio. Verba de representação, 13º
salário e terço constitucional de férias.
1.Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis
municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se
trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados. Precedentes.
2.O regime de subsídio é incompatível com outras parcelas remuneratórias de
natureza mensal, o que não é o caso do décimo terceiro salário e do terço
constitucional de férias, pagos a todos os trabalhadores e servidores com
periodicidade anual.
3. A “verba de representação” impugnada tem natureza remuneratória,
independentemente de a lei municipal atribuir-lhe nominalmente natureza
indenizatória. Como consequência, não é compatível com o regime constitucional de
subsídio.
4. Recurso parcialmente provido.
Recurso Extraordinário nº 650.898/RS – Plenário – Recorrente: Município de Alecrim/RS – Procurador: Gladimir Chiele –
Recorrido: Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul – Interessado: Câmara Municipal de Vereadores de Alecrim
– Advogado: Adriano Ost – Relator: Ministro Marco Aurélio – Redator para o Acórdão: Luís Roberto Barroso – DJE nº 187, div.
23.08.2017, pub. 24.08.2017

FÉRIAS. ADICIONAL.IMPORTANTE
• Ocorrendo vacância por posse em outro cargo público
inacumulável, na mesma esfera de poder, o direito às férias
não gozadas e não indenizadas transfere-se ao novo cargo,
mesmo que este tenha remuneração maior. Precedentes
citados: REsp 181.020-PB, DJ 2/8/1999; REsp 154.219=PB,
DJ 7/6/1999, e REsp 91.673-RN, DJ 25/8/1997. REsp
166.354-PB, Rel. Min. Fernando Gonçalves, julgado em
14/12/1999.

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
• O que são atividades insalubres?
• Atividades insalubres são aquelas que expõem os empregados a
agentes nocivos à saúde, acima dos limites legais permitidos.
Juridicamente, a insalubridade somente é reconhecida quando
a atividade ou operação passa a ser incluída em relação baixada
pelo Ministério do Trabalho.

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
CLT, art. 189 - Serão consideradas atividades ou
operações insalubres aquelas que, por sua
natureza, condições ou métodos de trabalho,
exponham os empregados a agentes nocivos à
saúde, acima dos limites de tolerância fixados
em razão da natureza e da intensidade do
agente e do tempo de exposição aos seus
efeitos.

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Art. 190 - O Ministério do Trabalho aprovará o quadro das atividades e
operações insalubres e adotará normas sobre os critérios de caracterização
da insalubridade, os limites de tolerância aos agentes agressivos, meios de
proteção e o tempo máximo de exposição do empregado a esses agentes.
Parágrafo único - As normas referidas neste artigo incluirão medidas de
proteção do organismo do trabalhador nas operações que produzem
aerodispersóides tóxicos, irritantes, alérgicos ou incômodos.

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Art. 191 - A eliminação ou a neutralização da insalubridade ocorrerá:
I.- com a adoção de medidas que conservem o ambiente de trabalho dentro dos limites de
tolerância;

II.- com a utilização de equipamentos de proteção individual ao trabalhador, que diminuam a
intensidade do agente agressivo a limites de tolerância.
Parágrafo único - Caberá às Delegacias Regionais do Trabalho, comprovada a insalubridade,
notificar as empresas, estipulando prazos para sua eliminação ou neutralização, na forma deste
artigo.

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Art. 191 - A eliminação ou a neutralização da insalubridade ocorrerá:
I.- com a adoção de medidas que conservem o ambiente de trabalho dentro dos limites de
tolerância;

II.- com a utilização de equipamentos de proteção individual ao trabalhador, que diminuam a
intensidade do agente agressivo a limites de tolerância.
Parágrafo único - Caberá às Delegacias Regionais do Trabalho, comprovada a insalubridade,
notificar as empresas, estipulando prazos para sua eliminação ou neutralização, na forma deste
artigo.

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Súmula Vinculante nº 4, de 09/05/2008:
“Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário
mínimo não pode ser usado como indexador de base
de cálculo de vantagem de servidor público ou de
empregado, nem ser substituído por decisão judicial”.
Base de cálculo = remuneração do empregado ou
padrão-base de vencimento do cargo.

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Súmula nº 448 do TST:
ATIVIDADE INSALUBRE. CARACTERIZAÇÃO. PREVISÃO
NA NORMA
REGULAMENTADORA Nº 15 DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO
Nº 3.214/78.
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS. (conversão da Orientação Jurisprudencial nº 4
da SBDI-1 com nova redação do item II ) – Res. 194/2014, DEJT divulgado
em 21, 22 e 23.05.2014.

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

I.- Não basta a constatação da insalubridade por meio de laudo pericial para que o
empregado tenha direito ao respectivo adicional, sendo necessária a classificação
da atividade insalubre na relação oficial elaborada pelo Ministério do Trabalho.
II.– A higienização de instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande
circulação, e a respectiva coleta de lixo, por não se equiparar à limpeza em
residências e escritórios, enseja o pagamento de adicional de insalubridade em
grau máximo, incidindo o disposto no Anexo 14 da NR-15 da Portaria do MTE nº
3.214/78 quanto à coleta e industrialização de lixo urbano.

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

• Os critérios de caracterização da insalubridade, a classificação dos agentes
nocivos, os limites de tolerância e o tempo máximo de exposição estão
regulamentados na Norma Regulamentadora nº 15
– NR 15, do MTE.

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Data início da concessão: Os adicionais de insalubridade e periculosidade serão concedidos
a partir da lotação do trabalhador no local já periciado ou de sua designação para executar
atividade já objeto de perícia, observado o abaixo disposto.
Efetivação do pagamento: O pagamento do adicional somente será efetuado à vista do
exercício do trabalhador e de documento ou procedimento pertinente de concessão da
vantagem, bem assim do correspondente laudo pericial, cabendo à unidade de pessoal
conferir a exatidão desses documentos antes da efetiva autorização da despesa.

Vedação de percepção dos adicionais concomitantemente: O servidor que tiver direito
aos adicionais de insalubridade e periculosidade deverá optar por um deles.
Definição habitualidade: Habitualidade é a relação constante do servidor, inerente às
atribuições do seu cargo, com os fatores que ensejam a percepção do adicional.

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Afastamentos considerados de efetivo exercício para fins de percepção dos adicionais de
insalubridade e periculosidade (deve ser regulamentado no órgão, via de regra, são os
afastamentos considerados como efetivo exercício).
a) doação de sangue;
b) alistamento eleitoral;
c) casamento;
d)falecimentos
de pessoas
conforme
dispuser
local;
e) férias;

f)participação

em programa

de treinamento

regularmente instituído;
da família
o
Estatuto

g) júri e outros serviços obrigatórios por lei;

h) licença:
- à gestante;
- à adotante e à paternidade;

- para tratamento da própria saúde;
- por motivo de acidente em serviço ou doença profissional.

ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
• O que são atividades perigosas?
• A lei considera atividades ou operações perigosas todas
aquelas que, pela natureza ou métodos de trabalho,
coloquem o trabalhador em contato permanente com
explosivos, eletricidade, materiais ionizantes, substâncias
radioativas, ou materiais inflamáveis, em condições de
risco acentuado.

ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
• O quadro geral das atividades perigosas e os
potencial encontram-se na NR 16.

riscos em

• O adicional de 30% é calculado sobre o salário contratual (CLT,
art. 193, § 1º).
• Não pode ser cumulado com o adicional de insalubridade,
prevalecerá o mais benéfico ao empregado.

ADICIONAL NOTURNO

CONCEITO

Considera-se noturno, o trabalho executado entre as 22 horas de um
dia e as 5 horas do dia seguinte.

CÔMPUTO

A hora do trabalho noturno será computada como de 52 minutos e 30
segundos.

REMUNERAÇÃO

DIFERENCIAÇÃO

O trabalho noturno tem remuneração superior à do diurno com um
acréscimo de 20%, pelo menos, sobre a hora diurna (CLT, art. 73 e
parágrafos).
Serviço público: lei regulamenta o percentual, geralmente 25%.
Para o trabalhador rural, o adicional é de 25%, porém, na agricultura, o
horário noturno é das 21 h às 05 h e, na pecuária, das 20 h às 4h.

JORNADA DE TRABALHO - CÁLCULO

Constituição Federal, art. 7º, XIII: dispõe sobre a duração do
trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 semanais,
facultada a compensação de horários e a redução da jornada,
mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho.

JORNADA DE TRABALHO - CÁLCULO

Jornada de trabalho corresponde ao número de horas diárias de trabalho
que o servidor/trabalhador presta.
O horário de trabalho é o espaço de tempo em que o servidor presta
serviços, contando do início até seu término, não se computando o
intervalo para alimentação e repouso.
O legislador não fixa a carga horária mensal, somente a diária (8 horas) e a
semanal (44 horas).

Portanto, a carga horária mensal é determinada da seguinte forma:

JORNADA DE TRABALHO - CÁLCULO

JORNADA DE TRABALHO - CÁLCULO

SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO
Definição de serviço extraordinário: Será considerado serviço extraordinário aquele
que exceder à jornada de trabalho de oito horas diárias.

a)O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 50% em relação à
hora normal de trabalho;
b)Somente será permitido serviço extraordinário para
atender a situações
excepcionais e temporárias, respeitado o limite máximo de 2 horas por jornada.

SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO
Base de cálculo: A base de cálculo do adicional de horas extras será a remuneração mensal (padrão + vantagens) do
cargo do servidor, excluídos o adicional de férias e a gratificação natalina.
a)o valor da hora extraordinária será calculado dividindo-se a remuneração mensal do cargo do servidor, incluída a
retribuição de função de confiança ou de cargo em comissão, por duzentos *, com o acréscimo de 50% .
b)o número duzentos, divisor da operação, é encontrado a partir da divisão da jornada semanal (quarenta horas) por seis
dias úteis de trabalho na semana, multiplicando-se o resultado obtido por trinta dias no mês

CONSIGNAÇÕES
• Consignações compulsórias: são os descontos efetuados por força de
Lei, determinação judicial ou administrativa, notadamente os seguintes:
1) Pensão alimentícia;
2) Imposto de renda retido na fonte;
3) Contribuição para o RPPS, RGPS e RPC;
4) Reposição, restituição e indenização ao erário;
5) Contribuições afins regulamentadas em lei local.

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
Definição:
Imposto de renda significa o valor anual descontado do rendimento do trabalhador ou da empresa e
entregue ao governo federal, sendo que a porcentagem de desconto é fixada pelo governo de cada país onde
é aplicado tal imposto.
O imposto pago pelo trabalhador é denominado IRPF (Imposto de Renda sobre Pessoa Física) e a declaração
anual comprovativa dos rendimentos é denominada DIRPF (Declaração de Ajuste Anual).
A apresentação dessa declaração é obrigatória a todos os trabalhadores que possuem rendimento
superior ao valor mínimo definido pelo governo.

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
1)A Lei n° 13.149/2015 apresenta a nova tabela progressiva a partir do mês de
abril de 2015.
2)Com isto, a tabela progressiva prevista no inciso IX do artigo 1° da Lei n°
11.482/2007 deve continuar sendo utilizada a partir do ano- calendário de 2016,
até que seja publicada nova tabela progressiva.
3)Qualquer correção aplicada na tabela em vigor configura utilização indevida da
tabela, que ocasionará retenção a menor, e, consequentemente a fonte pagadora
não estará recolhendo o valor correto, ficando sujeito a cobrança da diferença pela
Receita Federal do Brasil. Parecer Normativo COSIT n° 1/2002.

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
4)A parcela a deduzir por dependente de R$ 189,59.
5)Valor correspondente à parcela isenta dos rendimentos provenientes de
aposentadoria e pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma
pagos pela Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, por qualquer pessoa jurídica de direito público interno, ou por
entidade de previdência privada, a partir do mês em que o contribuinte
completar 65 anos de idade de até R$ 1.903,98, por mês.
6)De acordo com o artigo 722 do RIR/1999, a fonte pagadora fica obrigada ao
recolhimento do imposto, ainda que não o tenha retido.

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

Base de cálculo (R$)

Alíquota (%)

Parcela a deduzir do IR (R$)

De 1.903,99 até 2.826,65

7,5

142,80

De 2.826,66 até 3.751,05

15

354,80

De 3.751,06 até 4.664,68

22,5

636,13

Acima de 4.664,69

27,5

869,36

Até 1.903,98

(Salário x alíquota de contribuição) – valor deduzido

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

Cálculo do Imposto

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

Cálculo do Imposto
Valor bruto

R$ 6.234,93

Valor dependente

R$ 189,59

Valor previdência

R$ 617,87

Resultado 1

R$ 5.247,47

X alíquota 27,5%

R$ 1.492,54

Parcela a deduzir (R$ 869,36)

R$ 623,19

Valor do IRRF

R$ 623,19

INFORMAÇÕES SOBRE O PASEP

Programa de Integração Social – PIS Programa de
Formação do Patrimônio do Servidor Público –
PASEP
São
programas
de
adesão
obrigatória
pelos
trabalhadores, sendo o PIS, pelos empregados da
iniciativa privada, e o PASEP, pelos servidores públicos
civis e militares (lei especial, estatutários ou celetistas).

INFORMAÇÕES SOBRE O PASEP

Os programas serão executados mediante um fundo ora
denominado PIS-PASEP, de acordo com a Lei Complementar nº
26/75, e constituído pela soma dos depósitos efetuados pelas
empresas na Caixa Econômica Federal (PIS), e pela União,
Estados, Municípios e Distrito Federal, ao Banco do Brasil
(PASEP).

INFORMAÇÕES SOBRE O PASEP
•

Até CF/88: emissão de conta de participação (cota) em nome de cada
trabalhador inscrito, que recebia depósitos, corrigidos monetariamente e
acrescidos de juros mínimos de 3% ao ano e do resultado líquido adicional –
RLA, fruto das operações realizadas com recursos do PIS/PASEP, deduzidas
as despesas administrativas e as provisões de reserva cuja constituição
fosse indispensável, conforme:
a) 50% do valor destinado ao fundo, dividido em partes proporcionais ao
montante da remuneração recebida no período;

b) 50% restantes, repartidos em partes proporcionais aos quinquênios
de serviços prestados pelo empregado ou servidor.

INFORMAÇÕES SOBRE O PASEP
Quem possui recursos do Fundo PIS-PASEP?
São participantes (ou cotistas) do Fundo PIS- PASEP somente os
trabalhadores de organizações públicas e privadas que tenham
contribuído para o PASEP ou para o PIS até a data de 04 de
outubro de 1988, e que não tenham efetuado o resgate total de
seus saldos junto ao Fundo PIS- PASEP.
Os trabalhadores que começaram a contribuir após essa data
não possuem saldos para resgate junto ao Fundo.

INFORMAÇÕES SOBRE O PASEP
Eu possuo recursos do Fundo PIS-PASEP, como posso sacar
esse dinheiro?
Pela legislação vigente, o saque total de cotas só é permitido nos
casos de aposentadoria, aposentadoria por invalidez, transferência
para reserva remunerada ou reforma (no caso de militar), idade
igual ou superior a sessenta anos MP 813/2017), idoso e/ou
portador de deficiência alcançado pelo Benefício da Prestação
Continuada, titular ou dependente acometido por neoplasia
maligna ou pelo vírus HIV, ou morte, situação em que o saldo da
conta será pago aos dependentes ou, na falta destes, aos
sucessores do titular.

INFORMAÇÕES SOBRE O PASEP
• Após CF/88: foi encerrada a distribuição de cotas aos
participantes do PIS/PASEP, sendo que os valores
arrecadados passaram a ser direcionados ao Fundo de
Amparo do Trabalhador – FAT, responsável pelo
pagamento do seguro-desemprego e pelo fomento do
mercado de trabalho, por meio de empréstimos e
financiamentos concedidos por instituições financeiras
oficiais.

INFORMAÇÕES SOBRE O PASEP

Observações:
1) Participantes com mais de uma conta:
a) se um mesmo participante tiver mais de uma conta, a conta
que prevalece é a mais antiga.
b) para unificar essas contas o mesmo deverá comparecer a
qualquer agência da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil
e solicitar a emissão de um extrato cadastral no número do PIS e
do PASEP, respectivamente.

INFORMAÇÕES SOBRE O PASEP
c) no ato, verificar se todos os dados estão preenchidos
corretamente, ou seja, nomes sem abreviação, número de CPF e
outros; (Os referidos dados deverão estar exatamente como constam
no RG).
d) havendo divergência cadastral, o servidor deverá solicitar a
devida correção na própria agência bancária.
e) munido dos extratos, o servidor deverá solicitar a unificação
das contas na Secretaria da Fazenda.
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INFORMAÇÕES SOBRE O PASEP
2) Os servidores que por algum motivo não tiveram depósitos
das cotas entre os anos de 1971 a 1988, não poderão solicitar o ressarcimento do
mesmo, conforme:
“Os servidores que deixaram de reclamar no prazo de dez anos da data em que deveria
ter ocorrido o depósito questionado perderam o correspondente direito de ação”.

ABONO SALARIAL

É assegurado o recebimento de abono salarial no valor
de 1 salário mínimo vigente, na data do respectivo
pagamento, aos empregados que:
1) Tenham percebido, de empregadores que
contribuam para o PIS ou para o PASEP, até 2 salários
mínimos médios de remuneração mensal no período
trabalhado;

ABONO SALARIAL

2) Tenham exercido atividade remunerada pelo menos 30 dias no anobase;
3) Estejam cadastrados há pelo menos 5 anos no Fundo de Participação
PIS-PASEP ou no Cadastro Nacional do Trabalhador, atual Cadastro
Nacional de Informações Sociais – CNIS (Lei nº 7.998/90, art. 9º).
Obs.: não recebem o abono salarial: o trabalhador
urbano ou rural vinculado à pessoa física, o diretor sem
vínculo empregatício, o doméstico e o menor aprendiz.

ABONO SALARIAL

Obs.: o governo federal propôs mudanças no abono salarial
durante a reforma da Previdência, visando pagar o abono só
para os trabalhadores que recebiam até um salário-mínimo
por mês.
Contudo, a proposta não avançou no Senado, e continua
garantido para quem ganha, em média, até dois saláriosmínimos mensais.

AUDITORIA DE FOLHA – OBJETIVO

Evitar Pagamentos incorretos;
Análise das Rubricas – Incidências –as Verbas
que compõem e que não compõe a
remuneração, seus descontos e suas incidências
legais;
FPAS, CNAE, RAT, FAP – Incorreções;
Enquadramentos e Reenquadramentos

AUDITORIA DE FOLHA – OBJETIVO

Evitar Pagamentos incorretos;
Análise das Rubricas – Incidências –as Verbas
que compõem e que não compõe a
remuneração, seus descontos e suas incidências
legais;
FPAS, CNAE, RAT, FAP – Incorreções;
Enquadramentos e Reenquadramentos

AUDITORIA EM FOLHA DE PESSOAL
Auditoria documental:
 análise da Admissão de empregados e empregados em cargo em
comissão;
 análise dos documentos que devem acompanhar o contrato de trabalho;
 verificação dos aumentos salariais concedidos (amparo legal);
 auditoria dos atestados médicos, GEFIP, RAIS e DIRF;
 verificação acercar dos prazos para pagamentos.

AUDITORIA EM FOLHA DE PESSOAL
Auditoria Financeira:
 conferência dos cálculos do INSS – GPS e FGTS - GFIP, imposto de renda
DARF, etc, das respectivas guias de recolhimento;
 análise da folha de pagamento da Gratificação natalina, quanto aos
cálculos e guias do INSS, FGTS e imposto de renda;
 análise do pagamento de férias e de licença prêmio;
 análise e auditoria de horas extras (verificar autorização e checar sua
consistência) bem como se as quantidades legais estão sendo
obedecidas

COMPLEMENTAR Nº. 173/2020 X
GASTO COM PESSOAL
A Lei Complementar nº 173/2020 foi editada com o objetivo de instituir
uma espécie de "regime fiscal provisório" para enfrentamento à pandemia
do novo coronavírus, possibilitando o reequilíbrio das finanças públicas por
meio, entre outras medidas, da suspensão do pagamento de dívidas
contraídas pelos entes federativos em face da União, da distribuição de
recursos públicos para o combate à doença e da restrição ao crescimento da
despesas públicas, especialmente as relacionadas à folha de pagamento dos
servidores e empregados públicos.

IMPACTOS DA LEI
COMPLEMENTAR Nº.
173/2020

As alterações mais impactantes estão contidas nos artigos 21
e 65 da Lei Complementar nº. 101/00, que dispõe que “É
NULO DE PLENO DIREITO, O ATO QUE PROVOQUE AUMENTO
DA DESPESA COM PESSOAL e nos incisos e caput do art. 8º
da LC nº. 173/20, define regras para os MUNICÍPIOS
AFETADOS PELA CALAMIDADE PÚBLICA decorrente da
pandemia da Covid-19 FICAM PROIBIDOS, ATÉ 31 DE
DEZEMBRO DE 2021:
CONCEDER, A QUALQUER TÍTULO, vantagem, aumento,
reajuste ou adequação de remuneração a membros de
Poder ou de órgão, servidores e empregados públicos e
militares, exceto quando derivado de sentença judicial
transitada em julgado ou de determinação legal anterior à
calamidade pública;

IMPACTOS DA LEI
COMPLEMENTAR Nº.
173/2020

CRIAR CARGO, emprego ou função QUE IMPLIQUE
AUMENTO DE DESPESA; (não se aplica a medidas de
combate à calamidade pública em decorrência do COVID-19,
no período de sua duração);
Alterar estrutura de carreira que IMPLIQUE AUMENTO DE
DESPESA;
CRIAR DESPESA OBRIGATÓRIA de caráter continuado,
ressalvado o disposto nos §§ 1º e 2º; (não se aplica a
medidas de combate à calamidade pública em decorrência
do COVID-19, no período de sua duração);

IMPACTOS DA LEI
COMPLEMENTAR Nº.
173/2020

Caso O MUNICÍPIO SUSPENDA O PAGAMENTO DAS DÍVIDAS
DE PARCELAMENTO DOS DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, OS
VALORES NÃO PAGOS SERÃO APARTADOS E INCORPORADOS
AOS RESPECTIVOS SALDOS DEVEDORES EM 1º DE JANEIRO
DE 2022, devidamente atualizados pelos encargos
financeiros contratuais de adimplência, para pagamento pelo
prazo remanescente de amortização dos contratos. (inciso II
do § 1º do art. 2º LC nº. 173/2020) - LEI Nº 13.485, DE 2 DE OUTUBRO
DE 2017

IMPACTOS DA LEI
COMPLEMENTAR Nº.
173/2020

Os efeitos da suspensão das dívidas retroagem a 1º de março
de 2020. Os valores eventualmente pagos entre 1º de março
de 2020 e o término do período de 1º de março a 31 de
dezembro de 2020, serão apartados do saldo devedor e
devidamente atualizados pelos encargos financeiros
contratuais de adimplência, com destinação exclusiva para o
pagamento das parcelas vincendas a partir de 1º de janeiro de
2021. (§ 4º do art. 2º LC nº. 173/2020)
Os valores anteriores a 1º de março de 2020 não pagos em
razão de liminar em ação judicial poderão, desde que o
respectivo ente renuncie ao direito sobre o qual se funda a
ação, serão apartados e incorporados aos respectivos saldos
devedores em 1º de janeiro de 2022, devidamente
atualizados pelos encargos financeiros contratuais de
adimplência. (§ 6º do art. 2º LC nº. 173/2020)

PREVIDÊNCIA SOCIAL

Uma das maiores despesas enfrentadas por Gestores
é sem dúvidas a previdenciária que torna a situação
financeira dos municípios delicada.
Engana-se quem acha que a fiscalização e controle das
omissões previdenciárias não ocorre em razão dos
sucessivos adiamento do e-Social.

Exemplo:

Exemplo:

1 Gestão tributária (melhorar receitas)

2 Estagiários (Lei 11.788/2008)
3 Terceirização
4 Readequação nos cargos comissionados

Providências para
Reduzir o Limite de
Gastos com Pessoal.

5 Readequação nas funções de confiança
6 Revisão das verbas remuneratórias (para baixar encargos e
reflexos)
7 Avaliar o regime previdenciário (RGPS ou RPPS)
8 Retorno dos cedidos (Legislativo,Fórum...)
9 Aproveitamento de voluntariado (Lei 9.608/98)(Lei nº 14.370
de 15/06/2022)
10 Capacitação de servidores

“Que o interesse coletivo represente de fato, e não apenas de
palavras, o objetivo daqueles que se propõem a conduzir o
destino de um povo.”
Ismar Viana

el.primegp@hotmail.com
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