
6.2. Os valores provisionados em Conta vinculada também se aplicam para o 

empregado repositor/substituto?

Não. Os valores referentes ao pagamento do empregado substituto não são objetos 

de provisionamento da conta vinculada e sim apenas o empregado fixo/residente do 

contrato.

O provisionamento dos custos necessários à reposição do profissional deve ser 

realizado mediante computo de um "substituto para a cobertura de férias e outras 

ausências legais" conforme previsto no Módulo 4, onde são previstos todos os 

direitos que este repositor possui: remuneração, encargos, benefícios, e inclusive, 

provisão de férias proporcionais ao período em que ficou à disposição da 

Administração para a cobertura do empregado residente, afastado por quaisquer dos 

motivos previstos em Lei.

Perguntas e respostas comprasgovernamentais.

Conta vinculada se aplica ao substituto?



FGTS
O empregador é obrigado a realizar o depósito do FGTS, pois o artigo 15 § 5º da
Lei 8.036/1990 determina que o depósito do FGTS é obrigatório também nos casos de
afastamento ou licença por motivo de acidente do trabalho.

Lei 8.036/1990 Art. 15

§ 5º O depósito de que trata o caput deste artigo é obrigatório nos casos de

afastamento para prestação do serviço militar obrigatório e licença por acidente

do trabalho.

Existe entendimento e julgados que equiparam para estes fins o afastamento por

doença proveniente da atividade laboral.

Quando o substituto passa ser o titular para fins de provisionamento e liberação?

Conta vinculada se aplica ao substituto?

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/11326897/artigo-15-da-lei-n-8036-de-11-de-maio-de-1990
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/11326756/par%C3%A1grafo-5-artigo-15-da-lei-n-8036-de-11-de-maio-de-1990
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104148/lei-do-fgts-lei-8036-90


FÉRIAS
Decreto-Lei nº 5.452, de 1 de maio de 1943 (CLT)

“Art. 133 – Não terá direito a férias o empregado que, no curso do período aquisitivo:

[…]

IV – tiver percebido da Previdência Social prestações de acidente de trabalho ou auxílio-

doença por mais de 6 (seis) meses, embora descontínuos”.

Isto é, se o tempo que o trabalhador ficar afastado for maior do que seis meses, perdem-se as

férias. É importante atentar ao fato de que os seis meses não precisam ser consecutivos.

Por exemplo, imagine que o trabalhador se acidentou e ficou afastado da empresa durante

quatro meses. Retornou ao trabalho e logo se afastou por outros três meses, recebendo

auxílio-doença.

Nessa situação, o período total de afastamento seria de sete meses durante o período

aquisitivo, portanto, perderia as férias por afastamento pelo INSS, já que o tempo afastado foi

superior a seis meses. Dessa forma, a contagem do período aquisitivo é reiniciada e

contada a partir da data da volta ao trabalho.

Conta vinculada se aplica ao substituto?

Quando o substituto passa ser o titular para fins de provisionamento e liberação?



FÉRIAS
O fato de se estar afastado do trabalho com percepção de
auxílio-doença apenas pode influenciar na aquisição do
direito a férias, nunca na perda do direito a férias que já foi
adquirido.
Já no caso de licença maternidade o prazo para contagem do

período aquisitivo das férias continua contando normalmente.

Conta vinculada se aplica ao substituto?

Quando o substituto passa ser o titular para fins de provisionamento e liberação?



13º SALÁRIO

O empregado afastado por motivo de auxílio-doença recebe o 13º salário
proporcional da empresa até os primeiros 15 dias de afastamento. Já a
partir do 16º dia, a responsabilidade do pagamento fica a cargo do INSS.
Trabalhadoras em licença-maternidade também recebem 13º salário pago
pelo INSS.

Súmula nº 46 do TST
As faltas ou ausências decorrentes de acidente do trabalho não
são consideradas para os efeitos de duração de férias e cálculo da
gratificação natalina.. (não são só os afastamentos por doença)

Conta vinculada se aplica ao substituto?

Quando o substituto passa ser o titular para fins de provisionamento e liberação?



13º SALÁRIO

Conta vinculada se aplica ao substituto?

Quando o substituto passa ser o titular para fins de provisionamento e liberação?

Empresa

• Período 
efetivamente 
trabalhando (antes e 
depois do 
afastamento).

• Incluídos os 
primeiros 15 dias do 
afastamento.

INSS

• Proporcional ao 
período do 
afastamento

• A contar do 16º do 
afastamento até a 
data do retorno ao 
trabalho.

RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO



a) Via de regra, quando passar a provisionar para o substituto que se torna
“titular” do posto?
b) Posso continuar recolhendo para o titular afastado? Pode, já que o Caderno de
logística não fala nada, só observar a regra de ouro!

Conta vinculada se aplica ao substituto?

Quando o substituto passa ser o titular para fins de provisionamento e liberação?

A Partir do 16º dia 
do afastamento

DOENÇA,

ACIDENTE DE 
TRABALHO

Continua 
recolhendo para a 
trabalhadora 
titular do posto 
(ou par as duas)

LICENÇA 

MATERNIDADE

Já que a administração não sabe quando e se esse trabalhador 
voltará ao trabalho



Conta vinculada se aplica ao substituto?

Quando o substituto passa ser o titular para fins de provisionamento e liberação?

RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO

EMPRESA INSS

FGTS/MULTA ACIDENTE DE TRABALHO SIM XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

FGTS/MULTA DOENÇA LABORAL SIM XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

FGTS/MULTA DOENÇA (COMUM) NÃO ATÉ 15º DIA A PARTIR DO 16º DIA

FGTS/MULTA LICENÇA MATERNIDADE SIM XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

FÉRIAS ACIDENTE DE TRABALHO NÃO ATÉ 15º DIA A PARTIR DO 16º DIA

FÉRIAS DOENÇA LABORAL NÃO ATÉ 15º DIA A PARTIR DO 16º DIA

FÉRIAS DOENÇA (COMUM) NÃO ATÉ 15º DIA A PARTIR DO 16º DIA

FÉRIAS LICENÇA MATERNIDADE SIM

CONTINUA 

CONTANDO O 

PRAZO AQUISITIVO 

NORMALMENTE

XXXXXXXXXX

13º SALÁRIO ACIDENTE DE TRABALHO NÃO ATÉ 15º DIA A PARTIR DO 16º DIA

13º SALÁRIO DOENÇA LABORAL NÃO ATÉ 15º DIA A PARTIR DO 16º DIA

13º SALÁRIO DOENÇA (COMUM) NÃO ATÉ 15º DIA A PARTIR DO 16º DIA

13º SALÁRIO LICENÇA MATERNIDADE NÃO
PERÍODO 

TRABALHADO
PERÍODO DA LICENÇA

PERÍODO DE RESPONSABILIDADE
SEMPRE POR CONTA 

DA EMPRESA
EVENTORUBRICA


