
Objetivos do Treinamento:

1

• Quando Inicia o processo da Conta Vinculada e em quais etapas 
deve se ter atenção?

2

• O que é a conta-depósito vinculada-bloqueada para 
movimentação?

3

• Quais as verbas e encargos trabalhistas e rescisórias devem ser 
provisionados?

4

• Como operacionalizar a conta-depósito vinculada - Bloqueada 
para movimentação.



O que é a Conta- Depósito Vinculada — Bloqueada para Movimentação?

IN 05/2017

ANEXO I- DEFINIÇÕES  

III- A Conta-Depósito Vinculada ― bloqueada para movimentação

é um instrumento de gestão e gerenciamento de riscos para

as contratações de serviços continuados com dedicação

exclusiva de mão de obra pela Administração Pública Federal

direta, autárquica e fundacional. O principal objetivo deste instituto

reside na garantia de existência de saldo financeiro para fazer

frente aos encargos trabalhistas devidos aos funcionários

contratados pelas empresas terceirizadas para a prestação de

serviços em órgãos e entidades.



O que é a Conta- Depósito Vinculada — Bloqueada para Movimentação?

Destina-se exclusivamente à provisão dos valores referentes ao

pagamento das férias, 1/3 constitucional de férias e 13º salário, dos

encargos previdenciários incidentes sobre as rubricas

citadas, bem como dos valores devidos em caso de pagamento de

multa sobre o saldo do FGTS na demissão sem justa causa, dos

funcionários da empresa contratada que se encontram alocados no órgão.

Dessa maneira, os recursos ficam resguardados e somente serão liberados

com expressa autorização do órgão contratante, mediante comprovação

das despesas por parte da empresa, não constituindo, portanto, um

fundo de reserva.

Não deve ser utilizado para outra finalidade, 

Não pode, por exemplo, querer usar o valor da 

Conta vinculada para fins de cobrança de valores

relativos a sanções aplicadas a empresa.



O que é a Conta- Depósito Vinculada — Bloqueada para Movimentação?

Instrução Normativa n° 5, de 26 de maio de 2017

“Art. 18. Para as contratações de que trata o art. 17, o procedimento sobre Gerenciamento de
Riscos, conforme especificado nos arts. 25 e 26, obrigatoriamente contemplará o risco de
descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da contratada.

§ 1º Para o tratamento dos riscos previstos no caput, poderão ser adotados os seguintes
controles internos:

I - Conta-Depósito Vinculada ― bloqueada para movimentação, conforme disposto em
Caderno de Logística, elaborado pela Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão; ou

II - Pagamento pelo Fato Gerador, conforme disposto em Caderno de Logística, elaborado
pela Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.
§2º A adoção de um dos critérios previstos nos incisos I e II do parágrafo anterior deverá ser
justificada com base na avaliação da relação custo-benefício.
§ 3º Só será admitida a adoção do Pagamento pelo Fato Gerador após a publicação do Caderno
de Logística a que faz referência o inciso II do § 1º deste artigo.



O que é a Conta- Depósito Vinculada — Bloqueada para Movimentação?

UMA PAUSA PARA ENTENDER O QUE É O PAGAMENTO PELO FATO 

GERADOR:
Ocorrendo o fato, a 

administração paga até o 

limite do provisionamento.
Provisiona na Planilha 

de Custos.

Se o fato não ocorrer, 

a Administração não 

paga.



Quando Inicia o processo da Conta Vinculada e em quais etapas deve se ter 
atenção?

* Na fase inicial do processo licitatório – planejamento – já deverá 
contemplar no mapeamento de riscos possíveis descumprimentos das 
obrigações trabalhistas e verbas rescisórias dos trabalhadores por parte da 
contratada. O órgão ou entidade contratante deverá analisar e escolher um 
dos mecanismos de tratamento de risco como ferramental mitigador da 
responsabilidade subsidiária da Administração. 

Na fase seguinte – seleção do fornecedor – O instrumento convocatório 
de abertura da licitação deverá prever a utilização da modalidade escolhida 
bem como requerer que o licitante apresente sua proposta considerando a 
provisão das rubricas necessárias à quitação dos direitos trabalhistas 
(férias e adicional de férias, 13º salário e verbas rescisórias aos 
trabalhadores da contratada). A previsão para este quesito está no Anexo 
VII-B, da IN n° 5, de 2017, que trata das diretrizes para a elaboração 
do ato convocatório:



Quando Inicia o processo da Conta Vinculada e em quais etapas deve se ter 
atenção?

IN 05/2017

Art. 19. As contratações de serviços de que tratam esta Instrução Normativa serão realizadas observando-

se as seguintes fases:

I - Planejamento da Contratação;

II - Seleção do Fornecedor; e

III - Gestão do Contrato.

Art. 20. O Planejamento da Contratação, para cada serviço a ser contratado, consistirá nas seguintes 

etapas:

I - Estudos Preliminares;

II - Gerenciamento de Riscos; e

III - Termo de Referência ou Projeto Básico.



O que é a Conta- Depósito Vinculada — Bloqueada para Movimentação?

O que é o pagamento pelo Fato Gerador? ( perguntas e respostas do 

site do MPDG n° 4.8 ).

Trata-se de instrumento alternativo à "conta vinculada", a qual, na atual sistemática, garante somente os 

custos do 13º salário, férias, 1/3 constitucional das férias e a multa do FGTS. Caso o órgão faça a opção 

pela nova metodologia ("Pagamento pelo Fato Gerador"), a Administração realizará o pagamento somente 

dos custos decorrentes de eventos efetivamente ocorridos.

Tal proposição tem como vertente eliminar pagamentos referentes a fatos que, apesar de previstos nos 

custos iniciais do contrato, muitas vezes não ocorrem, o que vem onerar em demasia os contratos de 

prestação de serviço em regime de dedicação exclusiva de mão de obra, a exemplo de valores para 

rescisão, ausências legais, bem como o auxílio-maternidade e paternidade, dentre outros.

Atualmente, esses custos são provisionados com base em um percentual sobre a remuneração, mas caso 

não ocorram, revestem-se de lucro à contratada. Já quando o órgão ou entidade opta pelo “pagamento 

pelo fato gerador”, não ocorrendo esses custos, a Administração não necessitará realizar o pagamento.



Quando Inicia o processo da Conta Vinculada e em quais etapas deve se ter 
atenção?

Quando Inicia o processo da Conta Vinculada?

A conta vinculada é um fator que está presente em todas as

etapas da contratação:

A seguir, serão abordadas todas as etapas da contratação em que

administração pública deve dar atenção a conta vinculada, mas

nosso foco será no gerenciamento da conta vinculada na fase

de gestão do contrato.



Quando Inicia o processo da Conta Vinculada e em quais etapas deve se ter 
atenção?

Estudos 
Preliminares

I - Planejamento 
da Contratação:

VI- Estimativa de 
preços

Deve-se ter Cuidado na hora de 

Estimar os preços, para que 

As rubricas que serão retidas

Na conta vinculada, sejam

Os % previstos na IN 05/2017 e

Caderno de Logística 



Quando Inicia o processo da Conta Vinculada e em quais etapas deve se ter 
atenção?

Gerenciamento 
de Riscos

IV - para os riscos que 
persistirem

inaceitáveis após o 
tratamento, 

definição das ações de 
Contingência 

para o caso de os eventos 

correspondentes aos riscos 

se concretizarem;

A IN 05/2017, apresenta duas 

Soluções  para mitigar

Os riscos, no caso de não paga-

Mento de verba trabalhista ou

rescisória.

1- Conta Vinculada.

2- Pagamento pelo fato Gerador



Quando Inicia o processo da Conta Vinculada e em quais etapas deve se ter 
atenção?

II – Seleção do 
Fornecedor

(Análise da 
planilha)

No momento do 
pregão, o pregoeiro 
ou equipe de apoio 

deverão certificar se o 
fornecedor 

provisionou os 
valores corretos para 

conta vinculada

Muitos pregoeiros, não 
observam este detalhe e 
aceitam propostas com 

valores que diferentes dos 
previstos na IN 05/2017 para 
conta vinculada, o que pode 

ocasionar problema na 
gestão do contrato

Existem alguns percentuais deve ser verificado na planilha apresentada pelo fornecedor no pregão, em alguns

Órgãos essa análise é feita pelo próprio pregoeiro, já em outros, pelo contador, economista ou o responsável

pelo setor de contratos (equipe de apoio), minha sugestão é que independente quem confira a planilha de custos,

o responsável pelo setor de contratos faça essa análise criteriosa dos percentuais das rubricas que deverão ser

Retidas em conta vinculada.

Durante a análise da planilha das planilhas de retenção e liberação falaremos mais sobre o assunto:



Quando Inicia o processo da Conta Vinculada e em quais etapas deve se ter 
atenção?

III – Gestão 
Contratual

Se o setor de contratos 
não participou da 

conferência da planilha 
no pregão, quando 
recebe o processo 

licitado para efetivar a 
contratação, deve 

verificar os percentuais 
da conta vinculada.

O Gestor ou fiscal 
administrativo (dependendo da 

estrutura de cada órgão).

Gerência as retenções e 
liberações.

O setor de contratos encaminha ao gestor do contrato no primeiro mês

da contratação, as planilhas de retenção e liberação de valores da conta

vinculada, as de liberação deverão ser encaminhadas ao fornecedor

para que utilize sempre quando pedir a liberação.



Quais as verbas e encargos trabalhistas e rescisórias  devem ser provisionados?

* O item 2 do Anexo XII da IN nº 5, de 2017, apresenta quais serão os 
encargos que devem ser provisionados à Conta-Depósito Vinculada ― 
bloqueada para movimentação.

“2. O montante dos depósitos da Conta-Depósito Vinculada ― bloqueada para 
movimentação será igual ao somatório dos valores das seguintes provisões:

a) 13º (décimo terceiro) salário;
b) férias e 1/3 (um terço) constitucional de férias;
c) multa sobre o FGTS e contribuição social para as rescisões sem justa 
causa; e
d) encargos sobre férias e 13º (décimo terceiro) salário. ( note que os 
encargos do submódulo 2.2 só deve ser retido sobre 13° e férias, nunca 
sobre a multa rescisória do FGTS. Portanto, não deve ser liberado sobre 
essa rubrica). Entenderemos mais ao analisar a planilha de retenção e 
liberação.



Quais as verbas e encargos trabalhistas e rescisórias  devem ser provisionados?

*



Entendendo os percentuais de retenção.

13° salário

Existem 3 possíveis cálculos:

Cálculo de acordo com o Manual para preenchimento de Planilha do MPOG de 2011: Considerando que na

duração do contrato de 60 meses o empregado tem 5 meses de férias e labora em 56 meses: ( O texto é este

mesmo, fala em férias no item de 13º)

(5/56) x 100 = 8,93%;

Cálculo de acordo com o Caderno de Logística/ Serviços de limpeza MPOG de 201 4: Corresponde ao valor

da remuneração mensal percebida no mês de dezembro. Nos casos em que o empregado não trabalhou o ano todo,

este receberá o valor proporcional aos meses de serviços, na ordem de 1/12 por mês, considerando-se a fração

igual ou superior a 15 dias como mês inteiro, desprezando-se a fração menor, o que significa:

(1/12) x 100 = 8,33%.( neste caderno de logística foi arredondado para 8,34%)



Entendendo os percentuais de retenção.

13° salário

Existem 3 possíveis cálculos:
Por derradeiro a IN 05/2017 no ANEXO VII-D, trouxe o seguinte texto:

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 a

gratificação natalina e adicional de férias.( No meu entendimento a IN 05/2017

definiu que o percentual do 13° é de 8,33% ).

Note, que existe mais do que uma interpretação de qual é o percentual provisionado na

planilha de custos para a rubrica do 13° salário, mas para fins de conta vinculada o

percentual foi definido no caderno de logística em 8,33%, portanto na hora da

aceitação da planilha de custos do fornecedor no pregão, se o edital prever conta

vinculada, deve ser atentado para que a rubrica esteja de acordo com o % definido no

caderno de logística da conta vinculada.



Entendendo os percentuais de retenção.

Férias e 1/3

Existem 4 possíveis cálculos:

Cálculo de acordo Abono de Férias – Estudos do CNJ – Resolução nº 98/2009:

Abono de Férias - A Constituição Federal, em seu art. 7º, inciso XVII, prevê que as férias sejam pagas

com adicional de, pelo menos, 1/3 (um terço) da remuneração do mês. Assim, a provisão para atender as

despesas relativas ao abono de férias corresponde a: (1/3)*(5/56) x 100 = 2,98%.

“Férias – Afastamento de 30 dias, sem prejuízo da remuneração, após cada período de 12 meses de

vigência do contrato de trabalho. O pagamento ocorre conforme preceitua o artigo 129 e o inciso I, artigo

130, do Decreto-Lei nº 5.452/43- CLT. Pode-se determinar a provisão mensal considerando que na

duração do contrato de 60 meses o empregado tem 5 meses de férias e labora em 56 meses. Desse

modo a provisão mensal pode ser obtida pelo cálculo: (5/56) x 100 = 8,93%.” – ( vide Anexo I –

Resolução nº 98/CNJ)

Férias + Abono de Férias = 2,98% + 8,93% = 11,91%



Entendendo os percentuais de retenção.

Férias e 1/3

Existem 4 possíveis cálculos:

Cálculo de acordo com o Caderno de Logística/ Serviços de limpeza  MPOG de 201 4: Para os contratos de 1 ano 
(12 meses) o empregado trabalha 12 meses e tem direito a 1 mês de férias, o que significa:

(1/12) x 100 = 8,33%. + 1/3
Acórdão TCU também apontou o percentual de 8,33%

Cálculo Jurisprudência – TCU – Acórdão 1753/2008 – Plenário

“B7. 13º salário

58. Esta rubrica serve para provisionar o pagamento da gratificação natalina, que corresponde a um 

salário mensal por ano além dos 12 devidos.

Fundamentação: art. 7º, inciso VIII, da Constituição Federal, Lei nº 4.090/62 e Lei nº 787/89.”

Cálculo: 1 salário×12 meses 1 =0,0833=8,33 



Entendendo os percentuais de retenção.

Férias e 1/3

Existem 4 possíveis cálculos:

A IN 05/2017 no ANEXO VII-D, trouxe o seguinte texto:

Nota 2: O adicional de férias contido no Submódulo 2.1 corresponde a 1/3 (um terço) da remuneração que por sua 
vez é divido por 12 (doze) conforme Nota 1 acima.(No meu entendimento a IN 05/2017 definiu que o percentual 
de férias é de 8,33%, mas o caderno de logística da conta vinculada traz outros cálculo).

Mas como nada é tão simples quanto parece, o percentual das férias para fins de conta vinculada é outro

Note, que existe mais do que uma interpretação de qual é o percentual provisionado na planilha de custos para a 
rubrica do Férias + 1/3, mas para fins de conta vinculada o percentual foi definido no caderno de logística em 
12,10%, portanto na hora da aceitação da planilha de custos do fornecedor no pregão, se o edital prever conta 
vinculada, deve ser atentado para que a rubrica esteja de acordo com o % definido no caderno de logística da conta 
vinculada.



Entendendo os percentuais de retenção.

Férias e 1/3

Existem 4 possíveis cálculos:

Cálculo segundo o caderno de logística da conta vinculada:

O caderno de logística traz um cálculo que parece ser o mais correto, que é:

Considerado a proporção de 1/11 ao invés de 1/12, conforme memória de cálculo:

Férias 1/11 = 9,09 
Abono de Férias: 9,09 X 33,33% = 3,03
Férias + Abono de Férias = 9,09 % + 3,03 = 12,07, arredondado para 12,10 %



Escola de Administração Fazendária
Centro de Treinamento em Mins Gerais 

.

Verbas rescisórias

Cálculo segundo o caderno de logística da conta vinculada:

Memória de Cálculo – Multa sobre FGTS

Multa FGTS - Rescisão sem Justa Causa - A Lei Complementar nº 110, de 29 de junho de 2001, determina multa

de 50% (40% + 10%) , da soma dos depósitos do FGTS, no caso de rescisão sem justa causa. Considerando

que 10% dos empregados pedem contas, essa penalidade recai sobre os 90% remanescentes. Considerando o

pagamento da multa para os valores depositados relativos a salários, férias e 13º salário o cálculo dessa provisão

corresponde a: 0,08 x 0,5 x0,9 x (1 + 5/56 + 5/56 + 1/3 * 5/56) = 4,35%.

% do FGTS
% da multa 

FGTS
% de demitidos s/ justa causa 1 Remuneração 5/56 de remuneração

Um terço de 5/56 de 

remuneração

Férias 13° Salário
1/3 

Férias
22

Entendendo os percentuais de retenção.



Cálculo segundo o caderno de logística da conta vinculada:

Memória de Cálculo – Multa sobre FGTS

8% x 50% x 90% ( 1 + 5/56 + 5/56 + 1/3 x 5/56 ) = 0,36 X 1,2 = 0,435 que é igual 4,35% (Segundo CNJ esse é o cálculo para os que são

demitidos sem justa causa).

5/56 = 0,09

O Caderno de logística da conta vinculada traz o cálculo do CNJ de 4.35% e na sequência traz outro cálculo contemplando 100% dos

profissionais 90% dos que são demitidos sem justa causa e 10% dos que pedem demissão, que é o seguinte:

8% x 50% x 100%= 4%

0,04 (1 + 0,09 + 0,09 + 0,03) = 0,04 x 1,21 = 0,0484 arredondado para 5% ( De acordo com o caderno de logística da conta vinculada, 

totalizando 100% dos que são demitidos sem justa causa)

0,09 de remuneração

Férias 13° Salário

Um terço de 0,09 de 

remuneração

1/3 Férias 23

Entendendo os percentuais de retenção.

Verbas rescisórias

v

% do FGTS

v

% da multa 

FGTS
% de demitidos s/ justa causa

Considerando quem é demitido e quem pede demissão

v

1 Remuneração
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Entendendo os percentuais de retenção.

Encargos previdenciários e FGTS sobre Férias, 1/3 de férias e 13° salário (Submódulo 2.2)

Importante notar 2 pontos distintos desta rubrica:

1- Diferente das outras rubricas, esse percentual não será encontrado em nenhum lugar da planilha de custos.

2- E também, esse percentual não incide sobre a multa rescisória, detalhe: Na rescisão (TRCT) normalmente há 

férias e 13°, sobre as férias e 13° SEMPRE incidirá o percentual dos encargos, mesmo que as férias ou 13°

estejam sendo pagos juntamente com a rescisão, não confunda os valores do TRCT com os valores que devem 

ser liberados para o fornecedor por ocasião da ocorrência do fato gerador.

Uma coisa é a Folha de Pagamento ou TRCT outra coisa é a Planilha de cálculo para liberação.

*Falaremos mais sobre isso em outro momento.
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Entendendo os percentuais de retenção.

Encargos previdenciários e FGTS sobre Férias, 1/3 de férias e 13° salário (Submódulo 2.2)
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Entendendo os percentuais de retenção.

Encargos previdenciários e FGTS sobre Férias, 1/3 de férias e 13° salário (Submódulo 2.2)

Observe que o Seguro de Acidente de Trabalho – SAT/GIIL-RAT

corresponde aos percentuais 1%, 2% ou 3% dependendo do grau de risco

de acidente do trabalho, prevista no art. 22, inciso II, da Lei nº 8.212, de

1991. Estes valores, contudo, podem oscilar entre 0,50% a 6,00% em

função do FAP – Fator de Acidente Previdenciário. (Decreto nº 6.957, de

2009 e Resolução MPS/CNPS Nº 1.329, de 25 de abril de 2017).

O resultado da soma de todos os encargos acima descritos deverá incidir

sobre as Férias e 13º Salário, variando o percentual de acordo com grau

de risco do Seguro de Acidente de Trabalho (SAT/GIIL-RAT)



27

Entendendo os percentuais de retenção.

Encargos previdenciários e FGTS sobre Férias, 1/3 de férias e 13° salário (Submódulo 2.2)

Memória de Cálculo conforme percentual do SAT/GIIL-RAT:

a) Para o SAT/GIIL-RAT de 1% = 7,39%

Férias e Adicional de Férias + 13° Salário = 12,10% + 9,09% = 21,19%

Obs. Foi considerado o percentual de 9,09% para o 13º Salário (1/11)

Submódulo 2.2 sobre Férias/Adicional de Férias e 13º Salário: 34,80% sobre 21,19%

Memória de cálculo: 34,80% x 21,19 % = 0,3480 x 0,2119 = 0,0737 = 7,37%

Foi considerado o percentual de 7,39%

É isso mesmo! 

O cálculo da rubrica para 

13º é estipulado em 8,33%

Mas aqui eles usaram

9,09%
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Entendendo os percentuais de retenção.

Encargos previdenciários e FGTS sobre Férias, 1/3 de férias e 13° salário (Submódulo 2.2)

Memória de Cálculo conforme percentual do SAT/GIIL-RAT:

b) Para o SAT/GIIL-RAT de 2% = 7,60%

Submódulo 2.2 sobre Férias/Adicional de Férias e 13º Salário: 35,80% sobre 21,19%

Memória de cálculo: 35,80% x 21,19 % = 0,3580 x 0,2119 = 0,07586 = 7,59%

Foi arredondado para o percentual de 7,60 %

c) Para o SAT/GIIL-RAT de 3% = 7,82%

Submódulo 2.2 sobre Férias/Adicional de férias e 13º Salário: 36,80% sobre 21,19%

Memória de cálculo: 36,80% x 21,19% = 0,3680 x 0,2119 = 0,0780 = 7, 80%

Foi considerado o percentual de 7,82%
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Entendendo os percentuais de retenção.

Encargos previdenciários e FGTS sobre Férias, 1/3 de férias e 13° salário (Submódulo 2.2)

O caderno de logística apenas considerou o RAT e não considerou o FAP

que pode ser de 0,5% a 2,00%, o FAP é de acordo com a incidência de

acidentes da própria empresa, quando baixa para 0,50 é porque a empresa

tem uma insciência muito pequena de acidente de trabalho e quando é

mais do que 1 é porque tem acidentes acima da média.

O Caderno de logística fez isso para facilitar, é não precisamos ir além do

que está na legislação, mas é bom entendermos o raciocínio, pois em

conta vinculada o que vale é LIBERAR apenas o que foi RETIDO
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Entendendo os percentuais de retenção.

Encargos previdenciários e FGTS sobre Férias, 1/3 de férias e 13° salário (Submódulo 2.2)

OUTRA OPÇÃO/ FAZER O CÁLCULO COM BASE NO SEU RAT 
AJUSTADO:

Existe uma solução para reter com base no RAT ajustado, basta você 

fazer a cálculo para chegar ao percentual exato, só utilizar a fórmula 
apresentada acima (extraído do caderno de logística), Ex:

Para o SAT/GIIL-RAT de 3% X FAP 2% =8,43%

Submódulo 2.2 sobre Férias/Adicional de férias e 13º Salário: 39,80% 
sobre 21,19%

Férias e Adicional de Férias + 13° Salário = 12,10% + 9,09% = 21,19%

Memória de cálculo: 39,80% x 21,19% = 0,3980 x 0,2119 = 0,0843 = 
8,43%

Total de 8,43%

RAT AJUSTADO DE 6%

Na fórmula apresentada no Caderno de logística o valor é do RAT de 3% considerando FAP 
de 1, lá o resultado é 36,80% 
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Entendendo os percentuais de retenção.

Regra de ouro da conta vinculada:
Libera apenas o que reteve

a) Reteve 7,82% para empresa que apresenta RAT de 3%, só 
pode liberar 36,80% de encargos;

b)Reteve verbas apenas para o Titular do posto, só libera para o 
titular.
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Entendendo os percentuais de retenção.

Encargos previdenciários e FGTS sobre Férias, 1/3 de férias e 13° salário (Submódulo 2.2)

Percentuais totais máximos incidentes sobre a remuneração a serem

contingenciados:

Percentuais máximos conforme Grau de Risco:
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Base de cálculo para as retenções

Será sempre a remuneração, por isso o gestor deve sempre observar a CCT, ACT,

DCT para saber se o salário alterou

A base é a remuneração e não o salário
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Onde encontrar os percentuais na planilha de custos

Com exceção do Encargos previdenciários e FGTS sobre Férias, 1/3 de férias e

13° salário (incidência do submódulo 2.2), os demais percentuais estão na

planilha e devem coincidir com os valores retidos e liberados.

13° salário/ férias e 1/3
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Onde encontrar os percentuais na planilha de custos

Com exceção do Encargos previdenciários e FGTS sobre Férias, 1/3 de férias e

13° salário (incidência do submódulo 2.2), os demais percentuais estão na

planilha e devem coincidir com os valores retidos e liberados.

4

4.1

A Férias 9,075% -  R$         

B Ausências Legais 0,28% -  R$         

C Licença paternidade 0,02% -  R$         

D Ausência por acidente de trabalho 0,03% -  R$         

E Afastamento Maternidade 0,62% -  R$         

F Ausência por doença 1,66% -  R$         

G Outros (especificar) 0,00%

Sub Total 11,68% -  R$         

F Incidência do Sub modulo 2.2 sobre o custo da reposição 4,30% -  R$         

Módulo 4-  Custo de Reposição do Profissional Ausente

Submódulo 4.1  – Ausências Legais

13º salário (lei 4090/62) 8,33% -  R$                                    

Férias e Terço Constitucional de Férias . 3,025% -  R$                                    

Incidência do Submódulo 2.2  sobre 13° e Férias+ 1/3 3,03% -  R$                                    

TOTAL -  R$                                    

Módulo 2 -Encargos e  Benefícios Anuais, Mensais e Diários

Submódulo 2.1 – 13° ( décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias
O percentual 

das férias e 1/3 
pode estar 
diluído nos 

submodulos 2.1 
e 4.1

férias e 1/3
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Onde encontrar os percentuais na planilha de custos

Com exceção do Encargos previdenciários e FGTS sobre Férias, 1/3 de férias e

13° salário (incidência do submodulo 2.2), os demais percentuais estão na

planilha e devem coincidir com os valores retidos e liberados.

Multa sobre o 
API / APT:

Multa API 4,35%

Multa  APT 

0,65%

Total Multa 

FGTS:

5%

Verbas rescisórias
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Onde encontrar os percentuais na planilha de custos

Com exceção do Encargos previdenciários e FGTS sobre Férias, 1/3 de férias e

13° salário (incidência do submodulo 2.2), os demais percentuais estão na

planilha e devem coincidir com os valores retidos e liberados.

RAT 

De 1% = 7,39% 

De 2% = 7,60%

De 3% = 7,82%

*Não importa o 

FAP

Encargos previdenciários e FGTS sobre Férias, 1/3 de férias e 13° salário (Submódulo 2.2)

2.2

A INSS 20,00% -  R$                        

B SESI ou SESC 1,50% -  R$                        

C SENAI ou SENAC 1,00% -  R$                        

D INCRA 0,20% -  R$                        

E SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50% -  R$                        

F FGTS 8,00% -  R$                        

G RAT   3%        X        FAP  2     RAT (Ajustado) 6,00% -  R$                        

H SEBRAE 0,60% -  R$                        

TOTAL 39,80% -  R$                        

Submódulo 2.2 – Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo 

de Serviço (FGTS) e outras contribuições

Neste exemplo o FAP é de 2, que resulta em RAT ajustado de 6% que altera o total do 
submódulo 2.2 para 39,80%, mas isso não deve ser levado em consideração no cálculo 

da liberação se foi utilizado o cálculo padrão do caderno de logística 


