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Módulo 2 – Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários 
VISÃO DO SUBMÓDULO 2.1

2.1 Valor (R$)

A

B

Nota 1: Como a planilha de custos e formação de preços é calculada mensalmente, provisiona-se
proporcionalmente 1/12 (um doze avos) dos valores referentes à gratificação natalina, férias e adicional de
férias.
Nota 2: O adicional de férias contido no Submódulo 2.1 corresponde a 1/3 (um terço) da remuneração que por
sua vez é dividido por 12 (doze) conforme Nota 1 acima.
Nota 3: Levando em consideração a vigência contratual prevista no art. 57 da Lei nº 8.666/93, de 23 de junho
de 1993, a rubrica férias tem como objetivo principal suprir a necessidade do pagamento das férias
remuneradas ao final do contrato de 12 meses. Esta rubrica, quando da prorrogação contratual, torna-se
custo não renovável.

13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias

13º (décimo terceiro) Salário     

Férias e Adicional de Férias

Total

Módulo 2 – Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

Submódulo 2.1 – 13º (décimo terceiro) Salário, Férias  e Adicional de Férias

As “Férias” neste Submódulo referem-se ao titular do posto. A IN 
SEGES nº 7/2018 incluiu a palavra “férias” na Nota 1 e criou a Nota 3.
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Módulo 2 – Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e 
Diários – VISÃO DO QUADRO-RESUMO

2 Valor (R$)

2.1

2.2

2.3 Benefícios Mensais e Diários

Total

Quadro-Resumo do Módulo 2 – Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias

GPS, FGTS e outras contribuições
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4.1 Valor (R$)
A

B

C

D
E

F

G 

Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho
Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade              

Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar)
Total

Incidência dos encargos do Submódulo 2.2 sobre o total do Submódulo 4.1

Total

Substituto nas Ausências Legais
Substituto na cobertura de Férias                                                                          
Substituto na cobertura de Ausências Legais                                                 

Substituto na cobertura de Licença-Paternidade                                  

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
Nota 1: Os itens que contemplam o módulo 4 se referem ao custo dos dias trabalhados pelo
repositor/substituto quando o empregado alocado na prestação do serviço estiver ausente, conforme
as previsões estabelecidas na legislação. 

Submódulo 4.1 – Substituto nas Ausências Legais

Módulo 4: Custo de Reposição do Profissional Ausente
VISÃO GERAL DO MÓDULO 4

Criada a linha “G” . As “Férias” referem-se ao custo do substituto 
quando este trabalhar no mês em que o titular gozar férias.
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Módulo 2 – Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários 
Considerações sobre o Módulo 2 em face da IN 5/2017:

1) Trouxe, corretamente, para o Submódulo 2.1, o item de 
custo “Adicional de Férias”, que constava no Módulo “Custo 
de Reposição do Profissional Ausente”, em face de que este 
Módulo 2, como filosofia, representa custos com o 
empregado titular do posto.
2) Incluiu no Submódulo 2.1.B o item de “Férias” do titular 
do posto, não constante das planilhas anteriores. A IN 
SEGES nº 7/2018 manteve este item de custo criado pela 
IN SEGES nº 5/2017,  acrescentando que é não renovável, 
devendo ser excluído por ocasião da primeira prorrogação.
3) Continua, como nas planilhas anteriores de outras INs, o 
item de custo “Férias” no item 4.1.A do Módulo 4 - Custo 
de Reposição do Profissional Ausente, como custo do 
substituto quando este substituir o titular em gozo de 
férias.
4) Excluiu o item de custo “Auxílio-creche” no Submódulo 2.3.
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   Considerações sobre as duas Férias integrais (no 
2.1.B e 4.1.A) para subsidiar a decisão de se adotar 
um procedimento quando da elaboração da 
planilha:  

1) As duas Férias integrais foram uma inovação da IN 
SEGES nº 5/2017 (no 2.1.B e no 4.1.A). Desde as INs 
MARE nº 16/1996 e 18/1997 somente existia 1 Férias. 

2) Os cadernos técnicos calculam as duas Férias de forma 
integral. As orientações sobre a planilha indicam o 
cálculo das duas Férias integrais no primeiro período do 
contrato (no 2.1.B e no 4.1.A). 

3) A IN SEGES nº 7/2018 determina que as Férias 
integrais do 2.1.B são custos não renováveis, devendo 
ser excluídas na primeira prorrogação. Pela redação 
original da IN SEGES nº 5/2017 não havia essa 
recomendação de exclusão.
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4) Alegações dos que entendem que não se deve adotar duas 
Férias integrais no primeiro período do contrato (e sempre):

  Se no primeiro período de vigência do contrato 
provisionarmos as Férias integrais no 2.1.B e no 4.1.A, 
como indicado pela IN 7/2018, teríamos 3 “provisões” 
(Módulo 1; 2.1.B e 4.1.A) para pagar 2 ocorrências 
(remuneração do titular e do substituto no mês de férias do 
titular). Ou seja, uma provisão não teria finalidade.

  No mês em que o titular gozar férias, necessitaremos de 2 
“provisões” (remunerações - e sem considerar 13º, férias, 
1/3 de férias para simplificar o raciocínio): uma para pagar o 
titular que vai estar de férias e outra para o substituto que 
vai trabalhar no lugar do titular. Onde estão essas 2 
“provisões” (remunerações)? 

  Resposta: Uma está na remuneração mensal paga pelo Módulo 
1 e a outra está, por exemplo, na provisão do 2.1.B quando esta 
for provisionada em lugar da do 4.1.A. Ou a outra poderia estar 
no 4.1.A se esta fosse provisionada em lugar da do 2.1.B.
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5) Por esse entendimento deve-se excluir uma das 
duas Férias integrais no primeiro período de 
vigência do contrato. 

6) A decisão de excluir ou não é de cada unidade 
gestora, com as devidas justificativas.

6) Podem ser excluídas as Férias integrais ou do 
Submódulo 2.1.B ou às do 4.1.A no primeiro 
período de vigência do contrato. 

7) Não há uma orientação de qual excluir. É uma 
opção de quem está elaborando a planilha, com 
as devidas justificativas. 

8) Vamos ver as duas opções?
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1ª Opção
HIPÓTESE DE PAGAMENTO PELO FATO GERADOR

1) Calcular as “Férias” integrais no Submódulo 
2.1.B no primeiro período de 12 meses e 
exclui-las na primeira prorrogação, e

2) Excluir as “Férias” integrais do Submódulo 
4.1.A no primeiro período de 12 meses e 
calculá-las na prorrogação (e sempre para os 
outros períodos).

PLANILHA PARA O PRIMEIRO 
PERÍODO DE 12 MESES DE 
VIGÊNCIA DO CONTRATO
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1ª OPÇÃO – COMO FICA NO PRIMEIRO ANO - Pagamento pelo 
Fato Gerador (futuro) – 1) calcular “Férias” integrais no 2.1.B 
no primeiro período e exclui-las na prorrogação, e 2) excluir as 
´”Férias” integrais do 4.1.A no primeiro período e calculá-las na 
prorrogação (e sempre para os outros períodos).

 Calcular as férias integrais no 2.1.B.
 Calcular as férias parciais do 4.1.A somente o 13º, 
férias e 1/3 de férias de 1 mês do substituto quando 
este substituir o titular (8,33%/12 + 8,33%/12 + 
8,33%/3/12, o que resulta em 0,69% + 0,69% + 0,23% = 
1,61%). Alguns zeram este item pela possibilidade de o 
contrato não ser prorrogado e não haver substituição, o que 
não é a regra. A decisão é de cada órgão.
 Na prorrogação, excluir as férias integrais do 2.1.B (IN 
SEGES nº 7/2018) e calcular as férias integrais do 4.1.A 
(Rem + 13º + férias + 1/3 de férias, como provisão 
para pagamento do substituto de 1 mês, o que resulta em 
8,33% + 8,33%/12 + 8,33%/12 + 8,33%/3/12 = 9,94%)



11

2.1 Valor (R$)

A 95,77

B 127,69

223,46

Módulo 2 – Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

Submódulo 2.1 – 13º (décimo terceiro) Salário, Férias  e Adicional de Férias

13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias

13º (décimo terceiro) Salário   Cálculo do valor = Rem/12     
Férias e  Adicional de Férias
  Cálculo do valor = [(Rem/12) + (Rem/3)/12]

Total

Nota 1: Como a planilha de custos e formação de preços é calculada mensalmente, provisiona-se proporcionalmente
1/12 (um doze avos) dos valores referentes à gratificação natalina, férias e adicional de férias.
Nota 2: O adicional de férias contido no Submódulo 2.1 corresponde a 1/3 (um terço) da remuneração que por sua vez é
dividido por 12 (doze) conforme Nota 1 acima.
Nota 3: Levando em consideração a vigência contratual prevista no art. 57 da Lei nº 8.666/93, de 23 de junho de 1993, a
rubrica férias tem como objetivo principal suprir a necessidade do pagamento das férias remuneradas ao final do
contrato de 12 meses. Esta rubrica, quando da prorrogação contratual, torna-se custo não renovável.

1ª OPÇÃO - COMO FICA NO PRIMEIRO ANO O 2.1.B – PAGAMENTO PELO 
FATO GERADOR (futuro) – 1) calcular “Férias” integrais no 2.1.B no 
primeiro período e exclui-las na prorrogação, e 2) excluir as ´”Férias” 
integrais do 4.1.A no primeiro período e calculá-las na prorrogação (e 
sempre para os outros períodos):
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1.468,47

4.1 Valor (R$)

A 18,62

B 12,07

C 0,31

D 0,48

E 0,85

F 20,40

52,73
G 19,40

72,13

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
Nota 1: Os itens que contemplam o módulo 4 se referem ao custo dos dias trabalhados pelo repositor/substituto quando o empregado
alocado na prestação do serviço estiver ausente, conforme as previsões estabelecidas na legislação. 

Base de cálculo para o Custo de Reposição do Profissional Ausente (substituto): BCCPA = Rem 
+ 13º + Férias + 1/3Férias (exceto o Afastamento Maternidade que é a Remuneração e as férias
do 4.1.A que serão calculadas parcialmente)
Conforme item 89 do Relatório do Acórdão TCU nº 1.753/2008 do Plenário

Submódulo 4.1 – Substituto nas Ausências Legais

Substituto nas Ausências Legais

Substituto na cobertura de Férias
Cálculo do valor = (13º + férias + 1/3 de férias)/12
Substituto na cobertura de Ausências Legais Cálculo do valor = 
[(BCCPA/30)x2,96dias]/12

Substituto na cobertura de Licença-Paternidade
Cálculo do valor = (BCCPA/30)x5dias]/12}x1,5%
Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho
Cálculo do valor  = {[(BCCPA/30)x15dias]/12}x0,78%

Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade 
Cálculo do valor = {[(Rem+1/3Rem)/12]x(4/12)}x2%

Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar)

Substituto na cobertura de Ausência por doença (incluído)
Cálculo do valor = [(BCCPA)/30)x5dias]/12 
Incluído por permissão da IN Seges nº 5/2017, Anexo VII-B, item 1.7, alíneas "b" e "c".5.

Total
Incidência dos encargos do Submódulo 2.2 sobre o  total do Submódulo 4.1

Total

1ª OPÇÃO - COMO FICA NO PRIMEIRO ANO O 4.1.A - PAGAMENTO PELO 
FATO GERADOR (futuro) – 1) calcular “Férias” integrais no 2.1.B no 
primeiro período e exclui-las na prorrogação, e 2) excluir as ´”Férias” 
integrais do 4.1.A no primeiro período e calculá-las na prorrogação (e 
sempre para os outros períodos):

Na prorrogação, a base de cálculo das Férias do 4.1.A será: 13º + 
férias + 1/3 de férias. Alguns zeram totalmente o 4.1.A no primeiro 
período, em face da possibilidade de o contrato não ser prorrogado.
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1ª Opção
HIPÓTESE DE PAGAMENTO PELO FATO GERADOR

1) Calcular as “Férias” integrais no 
Submódulo 2.1.B no primeiro período de 
12 meses e exclui-las na primeira 
prorrogação, e

2) Excluir as férias integrais do 
Submódulo 4.1.A no primeiro período de 
12 meses e calculá-las na prorrogação (e 
sempre nos outros períodos).

PLANILHA PARA A PRORROGAÇÃO
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 1ª OPÇÃO - COMO FICA NA PRORROGAÇÃO O 2.1.B - PAGAMENTO PELO 
FATO GERADOR (futuro) - 1) calcular “Férias” integrais no 2.1.B no 
primeiro período e exclui-las na prorrogação, e 2) excluir as ´”Férias” 
integrais do 4.1.A no primeiro período e calculá-las na prorrogação (e 
sempre para os outros períodos):

2.1 Valor (R$)

A 95,77

B 31,92

127,69

Nota 1: Como a planilha de custos e formação de preços é calculada mensalmente, provisiona-se proporcionalmente
1/12 (um doze avos) dos valores referentes à gratificação natalina, férias e adicional de férias.
Nota 2: O adicional de férias contido no Submódulo 2.1 corresponde a 1/3 (um terço) da remuneração que por sua vez é
dividido por 12 (doze) conforme Nota 1 acima.
Nota 3: Levando em consideração a vigência contratual prevista no art. 57 da Lei nº 8.666/93, de 23 de junho de 1993, a
rubrica férias tem como objetivo principal suprir a necessidade do pagamento das férias remuneradas ao final do
contrato de 12 meses. Esta rubrica, quando da prorrogação contratual, torna-se custo não renovável.

13º (décimo terceiro) Salário   Cálculo do valor = Rem/12     
Férias e  Adicional de Férias
  Cálculo do valor = [(Rem/12) + (Rem/3)/12]

Total

Módulo 2 – Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

Submódulo 2.1 – 13º (décimo terceiro) Salário, Férias  e Adicional de Férias

13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias

Excluir qualquer menção a “Férias” e também no Quadro-
Resumo do Módulo 2
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 1ª OPÇÃO - COMO FICA NA PRORROGAÇÃO O 4.1.B - PAGAMENTO 
PELO FATO GERADOR (futuro) - 1) calcular “Férias” integrais no 2.1.B 
no primeiro período e exclui-las na prorrogação, e 2) excluir as 
´”Férias” integrais do 4.1.A no primeiro período e calculá-las na 
prorrogação (e sempre para os outros períodos):

1.372,70

4.1 Valor (R$)

A 114,39

B 11,29

C 0,29

D 0,45

E 0,85

F 19,07

146,34
G 53,85

200,19

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
Nota 1: Os itens que contemplam o módulo 4 se referem ao custo dos dias trabalhados pelo repositor/substituto quando o empregado
alocado na prestação do serviço estiver ausente, conforme as previsões estabelecidas na legislação. 

Base de cálculo para o Custo de Reposição do Profissional Ausente (substituto): BCCPA = Rem 
+ 13º + Férias + 1/3Férias (exceto o Afastamento Maternidade que é a Remuneração)
Conforme item 89 do Relatório do Acórdão TCU nº 1.753/2008 do Plenário

Submódulo 4.1 – Substituto nas Ausências Legais

Substituto nas Ausências Legais

Substituto na cobertura de Férias Cálculo do valor = BCCPA/12
Substituto na cobertura de Ausências Legais Cálculo do valor = 
[(BCCPA/30)x2,96dias]/12

Substituto na cobertura de Licença-Paternidade
Cálculo do valor = (BCCPA/30)x5dias]/12}x1,5%

Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho
Cálculo do valor  = {[(BCCPA/30)x15dias]/12}x0,78%

Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade 
Cálculo do valor = {[(Rem+1/3Rem)/12]x(4/12)}x2%

Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar)
Substituto na cobertura de Ausência por doença (incluído)
Cálculo do valor = [(BCCPA)/30)x5dias]/12 
Incluído por permissão da IN Seges nº 5/2017, Anexo VII-B, item 1.7, alíneas "b" e "c".5.

Total
Incidência dos encargos do Submódulo 2.2 sobre o  total do Submódulo 4.1

Total
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1ª Opção
HIPÓTESE DE CONTA VINCULADA

1) Calcular as “Férias” integrais no Submódulo 
2.1.B no primeiro período de 12 meses e 
exclui-las na primeira prorrogação, conforme 
percentuais indicados pelo Anexo XII da IN 
SEGES nº 5/2017, e

2) Excluir as férias integrais do Submódulo 
4.1.A no primeiro período de 12 meses e 
calculá-las na prorrogação (e sempre nos 
outros períodos).

PLANILHA PARA O PRIMEIRO 
PERÍODO DE 12 MESES DE 
VIGÊNCIA DO CONTRATO
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 1ª OPÇÃO – COMO FICA NO PRIMEIRO ANO O 2.1.B – CONTA 
VINCULADA - 1) calcular “Férias” integrais no 2.1.B no primeiro período 
e exclui-las na prorrogação, e 2) excluir as ´”Férias” integrais do 4.1.A 
no primeiro período e calculá-las na prorrogação (e sempre para os 
outros períodos):

2.1 Valor (R$)

A 8,33% 95,73

B 12,10% 139,06

234,79

Nota 1: Como a planilha de custos e formação de preços é calculada mensalmente, provisiona-se proporcionalmente 1/12 (um doze
avos) dos valores referentes à gratificação natalina, férias e adicional de férias.
Nota 2: O adicional de férias contido no Submódulo 2.1 corresponde a 1/3 (um terço) da remuneração que por sua vez é dividido por 12
(doze) conforme Nota 1 acima.
Nota 3: Levando em consideração a vigência contratual prevista no art. 57 da Lei nº 8.666/93, de 23 de junho de 1993, a rubrica férias tem
como objetivo principal suprir a necessidade do pagamento das férias remuneradas ao final do contrato de 12 meses. Esta rubrica,
quando da prorrogação contratual, torna-se custo não renovável.

13º (décimo terceiro) Salário Obrigatória a cotação de 8,33%
sobre o valor do Módulo 1 – Composição da Remuneração, conforme
Anexo XII da IN 5/17

Férias e Adicional de Férias Obrigatória a cotação de 12,10%
sobre o valor do Módulo 1 – Composição da Remuneração, conforme
Anexo XII da IN 5/17 (Férias + Adicional = 9,075% + 3,025% = 12,10%)

Total

Módulo 2 – Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

Submódulo 2.1 – 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias

13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias
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1.468,47

4.1 Valor (R$)

A 18,62

B 12,07

C 0,31

D 0,48

E 0,85

F 20,40

52,73
G 19,40

72,13

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
Nota 1: Os itens que contemplam o módulo 4 se referem ao custo dos dias trabalhados pelo repositor/substituto quando o empregado
alocado na prestação do serviço estiver ausente, conforme as previsões estabelecidas na legislação. 

Base de cálculo para o Custo de Reposição do Profissional Ausente (substituto): BCCPA = Rem 
+ 13º + Férias + 1/3Férias (exceto o Afastamento Maternidade que é a Remuneração e as férias
do 4.1.A que serão calculadas parcialmente)
Conforme item 89 do Relatório do Acórdão TCU nº 1.753/2008 do Plenário

Submódulo 4.1 – Substituto nas Ausências Legais

Substituto nas Ausências Legais

Substituto na cobertura de Férias
Cálculo do valor = (13º + férias + 1/3 de férias)/12
Substituto na cobertura de Ausências Legais Cálculo do valor = 
[(BCCPA/30)x2,96dias]/12

Substituto na cobertura de Licença-Paternidade
Cálculo do valor = (BCCPA/30)x5dias]/12}x1,5%
Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho
Cálculo do valor  = {[(BCCPA/30)x15dias]/12}x0,78%

Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade 
Cálculo do valor = {[(Rem+1/3Rem)/12]x(4/12)}x2%

Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar)

Substituto na cobertura de Ausência por doença (incluído)
Cálculo do valor = [(BCCPA)/30)x5dias]/12 
Incluído por permissão da IN Seges nº 5/2017, Anexo VII-B, item 1.7, alíneas "b" e "c".5.

Total
Incidência dos encargos do Submódulo 2.2 sobre o  total do Submódulo 4.1

Total

 1ª OPÇÃO – COMO FICA NO PRIMEIRO ANO O 4.1.A – CONTA 
VINCULADA - 1) calcular “Férias” integrais no 2.1.B no primeiro 
período e exclui-las na prorrogação, e 2) excluir as ´”Férias” integrais 
do 4.1.A no primeiro período e calculá-las na prorrogação (e sempre 
para os outros períodos):

Na prorrogação, a base de cálculo das férias do 4.1.A será 9,075% sobre a 
remuneração e no 2.1.B será somente 1/3 de férias = a 3,025%, totalizando 
12,10%. Alguns zeram totalmente o 4.1.A no primeiro período, como já dito.
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1ª Opção
HIPÓTESE DE CONTA VINCULADA

1) Calcular as “Férias” integrais no 
Submódulo 2.1.B no primeiro período de 
12 meses e exclui-las na primeira 
prorrogação, e

2) Excluir as férias integrais do 
Submódulo 4.1.A no primeiro período de 
12 meses e calculá-las na prorrogação.

PLANILHA PARA A 
PRORROGAÇÃO



20

2.1 Valor (R$)

A 8,33% 95,73

B 3,025% 34,76

130,49

Módulo 2 – Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

Submódulo 2.1 – 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias

13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias

13º (décimo terceiro) Salário Obrigatória a cotação de 8,33%
sobre o valor do Módulo 1 – Composição da Remuneração, conforme
Anexo XII da IN 5/17

Férias e Adicional de Férias Obrigatória a cotação de 3,025%
sobre o valor do Módulo 1 – Composição da Remuneração, conforme
Anexo XII da IN 5/17 (Férias + Adicional = 9,075% + 3,025% = 12,10%)

Total

Nota 1: Como a planilha de custos e formação de preços é calculada mensalmente, provisiona-se proporcionalmente
1/12 (um doze avos) dos valores referentes à gratificação natalina, férias e adicional de férias.
Nota 2: O adicional de férias contido no Submódulo 2.1 corresponde a 1/3 (um terço) da remuneração que por sua vez é
dividido por 12 (doze) conforme Nota 1 acima.
Nota 3: Levando em consideração a vigência contratual prevista no art. 57 da Lei nº 8.666/93, de 23 de junho de 1993, a
rubrica férias tem como objetivo principal suprir a necessidade do pagamento das férias remuneradas ao final do
contrato de 12 meses. Esta rubrica, quando da prorrogação contratual, torna-se custo não renovável.

 1ª OPÇÃO – COMO FICA NA PRORROGAÇÃO O 2.1.B – CONTA 
VINCULADA - 1) calcular “Férias” integrais no 2.1.B no primeiro 
período e exclui-las na prorrogação, e 2) excluir as ´”Férias” integrais 
do 4.1.A no primeiro período e calculá-las na prorrogação (e sempre 
para os outros períodos):

Excluir “Férias” também no Quadro-Resumo do Módulo 2
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 1ª OPÇÃO – COMO FICA NA PRORROGAÇÃO O 4.1.A – CONTA VINCULADA 
- 1) calcular “Férias” integrais no 2.1.B no primeiro período e exclui-las 
na prorrogação, e 2) excluir as ´”Férias” integrais do 4.1.A no primeiro 
período e calculá-las na prorrogação (e sempre para os outros períodos):

1.384,02

4.1 Valor (R$)

A 9,075% 104,29

B 11,38

C 0,29

D 0,45

E 0,85

F 19,22

136,48
G 50,22

186,70

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
Nota 1: Os itens que contemplam o módulo 4 se referem ao custo dos dias trabalhados pelo repositor/substituto quando o empregado
alocado na prestação do serviço estiver ausente, conforme as previsões estabelecidas na legislação. 

Base de cálculo para o Custo de Reposição do Profissional Ausente (substituto): BCCPA = Rem 
+ 13º + Férias + 1/3Férias (exceto a linha “A” que tem % fixo pela conta vinculada e o
Afastamento Maternidade) - Conforme item 89 do Relatório do Acórdão TCU nº 1.753/2008 do Plenário
OBS A SER EXCLUÍDA:O valor das Férias acima, quando tiver conta vinculada, deve ser o mesmo do
item 4.1.”A” abaixo. Quando não tem conta vinculada não se pode adotar esse procedimento pois se
necessita do valor do BCCPA para se calcular as Férias, o que não é o caso da conta vinculada.

Submódulo 4.1 – Substituto nas Ausências Legais

Substituto nas Ausências Legais
Substituto na cobertura de Férias Obrigatória a

cotação de 9,075% sobre o valor do Módulo 1 – Composição da
Remuneração, conforme Anexo XII da IN 5/17 (Férias + Adicional =
9,075% + 3,025% = 12,10%)
Substituto na cobertura de Ausências Legais Cálculo do valor = 
[(BCCPA/30)x2,96dias]/12

Substituto na cobertura de Licença-Paternidade
Cálculo do valor = (BCCPA/30)x5dias]/12}x1,5%

Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho
Cálculo do valor  = {[(BCCPA/30)x15dias]/12}x0,78%

Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade 
Cálculo do valor = {[(Rem+1/3Rem)/12]x(4/12)}x2% 

Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar)

Substituto na cobertura de Ausência por doença (incluído)
Cálculo do valor = [(BCCPA)/30)x5dias]/12 - Incluído por permissão da IN Seges nº 5/2017, 
Anexo VII-B, item 1.7, alíneas "b" e "c".5.

Total
Incidência dos encargos do Submódulo 2.2 sobre o  total do Submódulo 4.1

Total
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2ª Opção
1)Excluir as “Férias” do 2.1.B no primeiro período 

de 12 meses e sempre, e

2) Calcular as “Férias” no 4.1.A no primeiro período 
de 12 meses e sempre.

-  Excluir as férias do 2.1.B no primeiro período e sempre.

- Calcular as férias integrais no 4.1.A como pagamento 
pelo fato gerador ou 9,075% se for conta vinculada.

-  Alguns consideram a base de cálculo no primeiro ano 
como somente a remuneração pela possibilidade de o 
contrato não ser prorrogado e não haver substituição, o 
que não é a regra. Ou 9,075% se for conta vinculada

- Na prorrogação manter as férias do 4.1.A como Rem + 
13º + férias + 1/3 de férias (9,94%) referente a 
somente 1 mês, ou 9,075% se for conta vinculada.
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2ª Opção
HIPÓTESE DE PAGAMENTO PELO FATO GERADOR

1)Excluir as “Férias” do 2.1.B no primeiro 
período de 12 meses e para sempre, e

2) Calcular as “Férias” no 4.1.A no primeiro 
período de 12 meses e para sempre.

PLANILHA PARA O PRIMEIRO 
PERÍODO DE 12 MESES DE 
VIGÊNCIA DO CONTRATO E 

SEMPRE
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2.1 Valor (R$)

A 95,77
B 31,92

127,69

Módulo 2 – Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

Submódulo 2.1 – 13º (décimo terceiro) Salário (Férias???)  e Adicional de Férias

13º (décimo terceiro) Salário (Férias??? )  e Adicional de Férias

13º (décimo terceiro) Salário  Cálculo do valor = Rem/12     
(Férias??? e) Adicional de Férias  Cálculo do valor = [(Rem/3)/12]

Total

Nota 1: Como a planilha de custos e formação de preços é calculada mensalmente, provisiona-se proporcionalmente
1/12 (um doze avos) dos valores referentes à gratificação natalina, férias e adicional de férias.
Nota 2: O adicional de férias contido no Submódulo 2.1 corresponde a 1/3 (um terço) da remuneração que por sua vez é
dividido por 12 (doze) conforme Nota 1 acima.
Nota 3: Levando em consideração a vigência contratual prevista no art. 57 da Lei nº 8.666/93, de 23 de junho de 1993, a
rubrica férias tem como objetivo principal suprir a necessidade do pagamento das férias remuneradas ao final do
contrato de 12 meses. Esta rubrica, quando da prorrogação contratual, torna-se custo não renovável.

2ª OPÇÃO - COMO FICA NO PRIMEIRO ANO E SEMPRE O 2.1.B – 
PAGAMENTO PELO FATO GERADOR (futuro) – 1) exclusão das “Férias” do 
2.1 no primeiro período e para sempre, e 2) calculando as “Férias” no 4.1.A 
no primeiro período e para sempre: 

Quem adotar esta opção deve excluir, para sempre, todas as 
referências a “Férias” e a Nota nº 3, neste Submódulo 2.1, e 
“Férias” no Quadro-Resumo no Módulo 2.
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1.372,70

4.1 Valor (R$)

A 114,39

B 11,29

C 0,29

D 0,45

E 0,85

F 19,07

146,34
G 53,85

200,19

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
Nota 1: Os itens que contemplam o módulo 4 se referem ao custo dos dias trabalhados pelo repositor/substituto quando o empregado
alocado na prestação do serviço estiver ausente, conforme as previsões estabelecidas na legislação. 

Base de cálculo para o Custo de Reposição do Profissional Ausente (substituto): BCCPA = Rem 
+ 13º + Férias + 1/3Férias (exceto o Afastamento Maternidade que é a Remuneração)
Conforme item 89 do Relatório do Acórdão TCU nº 1.753/2008 do Plenário

Submódulo 4.1 – Substituto nas Ausências Legais

Substituto nas Ausências Legais

Substituto na cobertura de Férias Cálculo do valor = BCCPA/12
Substituto na cobertura de Ausências Legais Cálculo do valor = 
[(BCCPA/30)x2,96dias]/12

Substituto na cobertura de Licença-Paternidade
Cálculo do valor = (BCCPA/30)x5dias]/12}x1,5%

Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho
Cálculo do valor  = {[(BCCPA/30)x15dias]/12}x0,78%

Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade 
Cálculo do valor = {[(Rem+1/3Rem)/12]x(4/12)}x2%

Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar)
Substituto na cobertura de Ausência por doença (incluído)
Cálculo do valor = [(BCCPA)/30)x5dias]/12 
Incluído por permissão da IN Seges nº 5/2017, Anexo VII-B, item 1.7, alíneas "b" e "c".5.

Total
Incidência dos encargos do Submódulo 2.2 sobre o  total do Submódulo 4.1

Total

2ª OPÇÃO - COMO FICA NO PRIMEIRO ANO  E SEMPRE O 4.1.A – 
PAGAMENTO PELO FATO GERADOR (futuro) – 1) exclusão das “Férias” 
do 2.1 no primeiro período e para sempre, e 2) calculando as “Férias” 
no 4.1.A no primeiro período e para sempre: 

Alguns consideram a base de cálculo das “Férias” somente composta da 
Remuneração, no primeiro período do contrato, devido à possibilidade de não 
prorrogação do contrato, o que não é a regra. 
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2ª Opção

HIPÓTESE DE CONTA VINCULADA

1)Excluir as “Férias” do 2.1.B no primeiro 
período de 12 meses e para sempre, e

2) Calcular as “Férias” no 4.1.A no 
primeiro período de 12 meses e para 
sempre.

PLANILHA PARA O PRIMEIRO 
PERÍODO DE 12 MESES DE 
VIGÊNCIA DO CONTRATO E 

SEMPRE
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2.1 Valor (R$)

A 8,33% 95,73

B 3,025% 34,76

130,49

Módulo 2 – Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

Submódulo 2.1 – 13º (décimo terceiro) Salário (Férias???) e Adicional de Férias

13º (décimo terceiro) Salário (Férias???) e Adicional de Férias

13º (décimo terceiro) Salário Obrigatória a cotação de 8,33% sobre

o valor do Módulo 1 – Composição da Remuneração, conforme Anexo XII da IN 5/17

(Férias??? e) Adicional de Férias Obrigatória a cotação de 3,025%

sobre o valor do Módulo 1 – Composição da Remuneração, conforme Anexo XII da IN
5/17 (Férias + Adicional = 9,075% + 3,025% = 12,10%)

Total

Nota 1: Como a planilha de custos e formação de preços é calculada mensalmente, provisiona-se proporcionalmente
1/12 (um doze avos) dos valores referentes à gratificação natalina, férias e adicional de férias.
Nota 2: O adicional de férias contido no Submódulo 2.1 corresponde a 1/3 (um terço) da remuneração que por sua vez é
dividido por 12 (doze) conforme Nota 1 acima.
Nota 3: Levando em consideração a vigência contratual prevista no art. 57 da Lei nº 8.666/93, de 23 de junho de 1993, a
rubrica férias tem como objetivo principal suprir a necessidade do pagamento das férias remuneradas ao final do
contrato de 12 meses. Esta rubrica, quando da prorrogação contratual, torna-se custo não renovável.

 2ª OPÇÃO – COMO FICA NO PRIMEIRO ANO  E SEMPRE O 2.1.B – CONTA 
VINCULADA - 1) exclusão das “Férias” do 2.1 no primeiro período e para 
sempre, e 2) calculando as “Férias” no 4.1.A no primeiro período e para 
sempre: 

Quem adotar esta opção deve excluir, para sempre, todas as 
referências a “Férias” e a Nota nº 3, neste Submódulo 2.1, e 
“Férias” no Quadro-Resumo no Módulo 2.                 FIM
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1.384,02

4.1 Valor (R$)

A 9,075% 104,29

B 11,38

C 0,29

D 0,45

E 0,85

F 19,22

136,48
G 50,22

186,70

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
Nota 1: Os itens que contemplam o módulo 4 se referem ao custo dos dias trabalhados pelo repositor/substituto quando o empregado
alocado na prestação do serviço estiver ausente, conforme as previsões estabelecidas na legislação. 

Base de cálculo para o Custo de Reposição do Profissional Ausente (substituto): BCCPA = Rem 
+ 13º + Férias + 1/3Férias (exceto a linha “A” que tem % fixo pela conta vinculada e o
Afastamento Maternidade) - Conforme item 89 do Relatório do Acórdão TCU nº 1.753/2008 do Plenário
OBS A SER EXCLUÍDA:O valor das Férias acima, quando tiver conta vinculada, deve ser o mesmo do
item 4.1.”A” abaixo. Quando não tem conta vinculada não se pode adotar esse procedimento pois se
necessita do valor do BCCPA para se calcular as Férias, o que não é o caso da conta vinculada.

Submódulo 4.1 – Substituto nas Ausências Legais

Substituto nas Ausências Legais
Substituto na cobertura de Férias Obrigatória a

cotação de 9,075% sobre o valor do Módulo 1 – Composição da
Remuneração, conforme Anexo XII da IN 5/17 (Férias + Adicional =
9,075% + 3,025% = 12,10%)
Substituto na cobertura de Ausências Legais Cálculo do valor = 
[(BCCPA/30)x2,96dias]/12

Substituto na cobertura de Licença-Paternidade
Cálculo do valor = (BCCPA/30)x5dias]/12}x1,5%

Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho
Cálculo do valor  = {[(BCCPA/30)x15dias]/12}x0,78%

Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade 
Cálculo do valor = {[(Rem+1/3Rem)/12]x(4/12)}x2% 

Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar)

Substituto na cobertura de Ausência por doença (incluído)
Cálculo do valor = [(BCCPA)/30)x5dias]/12 - Incluído por permissão da IN Seges nº 5/2017, 
Anexo VII-B, item 1.7, alíneas "b" e "c".5.

Total
Incidência dos encargos do Submódulo 2.2 sobre o  total do Submódulo 4.1

Total

 2ª OPÇÃO – COMO FICA NO PRIMEIRO ANO E SEMPRE O 4.1.A – CONTA 
VINCULADA - 1) exclusão das “Férias” do 2.1 no primeiro período e 
para sempre, e 2) calculando as “Férias” no 4.1.A no primeiro período e 
para sempre: 
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