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MÓDULO 1: JORNADA DE TRABALHO 

 

Jornada de trabalho 

No Brasil, todo trabalhador contratado com carteira assinada, ou 

seja, numa relação de emprego, tem a jornada de trabalho 

estipulada no contrato de trabalho. A lei exige que fique clara, 

por escrito, a duração do trabalho que esse profissional terá de 

cumprir diariamente. 

Algumas categorias cumprem jornada diferenciada por terem 

regulamentação própria. É o caso de bancários (seis horas diárias 

ou 30 horas semanais), jornalistas (cinco horas diárias ou 30 horas 

semanais), médicos (quatro horas diárias), aeronautas (devido às 

peculiaridades da atividade, a jornada pode chegar a 20 horas), 

radiologistas (24 horas semanais) e advogados (quatro 

horas diárias ou 20 horas semanais), entre outros. 

INTERVALOS 

O chamado intervalo intrajornada, período destinado ao repouso 

e à alimentação, não é computado na jornada de trabalho. De 

acordo com o artigo 71 da CLT, quem trabalha mais de seis horas 

tem direito a um intervalo mínimo de uma hora. Se a jornada é 

inferior a seis horas, o intervalo é de no mínimo 15 minutos. 

Quando o período de descanso é descumprido, o empregador 

fica obrigado a remunerar o período correspondente como se 

fosse horas extras, ou seja, com acréscimo de no mínimo 50% 

sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho. 

O intervalo de uma hora pode ser reduzido em situações especiais 

relacionadas ao fornecimento de refeições em espaço 

adequado para 30 minutos, mediante autorização do Ministério 

Público do Trabalho. A Reforma Trabalhista (Lei 13.467/2017) 

passou a admitir a redução para 30 minutos, desde que haja 

previsão em convenção ou acordo coletivo de trabalho. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13467.htm


 

 

 

Horas extras 

A legislação trabalhista brasileira permite que os empregados 

prestem até duas horas a mais de trabalho por dia mediante 

acordo individual, convenção ou acordo coletivo. Essas horas 

além da jornada devem ser pagas com adicional de pelo menos 

50% do valor da hora normal ou compensadas por meio de banco 

de horas. 

Horas de deslocamento 

Antes da vigência da Reforma Trabalhista, o período gasto no 

trajeto entre a casa e o trabalho nos casos em que o empregador 

fornecia transporte aos empregados para o trabalho realizado em 

locais de difícil acesso (plantações, áreas de mineração ou 

construções, fábricas situadas fora do perímetro urbano) e não 

servidos por transporte público disponível era considerado tempo 

à disposição do empregador e deveria ser remunerado. Agora, o 

período não mais integra a jornada de trabalho. 

 

Tempo à disposição 

Outra mudança da Reforma Trabalhista diz respeito a atividades 

que antes eram incluídas na jornada de trabalho ou pagas como 

horas extras com o entendimento de que o empregado estava à 

disposição do patrão. De acordo com o texto atual, não é 

computado como período extraordinário o que exceder a 

jornada normal quando o empregado, “por escolha própria, 

buscar proteção pessoal, em caso de insegurança nas vias 

públicas ou más condições climáticas, bem como adentrar ou 

permanecer nas dependências da empresa para exercer 

atividades particulares”. Essas atividades, listadas expressamente 

no artigo 4º, parágrafo 2º, da CLT são: práticas religiosas, descanso, 

lazer, estudo, alimentação, atividades de relacionamento social, 

higiene pessoal e troca de roupa ou uniforme. 

Turnos ininterruptos 

Essa modalidade de jornada é adotada em ramos de atividades 

que exigem operação ininterrupta, como refinarias, montadoras 

de automóveis e siderúrgicas. Nela, os empregados trabalham em 



 

 

 

constante revezamento e, portanto, têm a cada dia um horário 

diferente. Muitas vezes, a jornada abrange períodos diurno e 

noturno ou, devido à escala de serviço, pode ser cumprida 

alternadamente no período matutino, vespertino e noturno. 

Esse regime acarreta desgaste à saúde superior ao de quem 

trabalha em horários regulares. Por isso, a Constituição (artigo 7º, 

inciso XIV) limitou a jornada em turnos de revezamento a seis horas 

por dia. Essa duração só pode ser alterada por meio de 

negociação coletiva. 

Algumas atividades, como as de enfermagem e de vigilância, 

exigem o trabalho em plantões. Para esses casos, a jurisprudência 

do TST (Súmula 444) admite, excepcionalmente, a adoção da 

jornada de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso (12 X 

36), tendo em vista a sobrecarga resultante. 

Entre os requisitos para a regularidade dessa modalidade estão a 

previsão em lei ou em convenção ou acordo coletivo de trabalho. 

A Súmula 244 assegura a remuneração em dobro do valor relativo 

ao trabalho prestado nos feriados e afasta o direito ao 

pagamento de adicional referente ao trabalho prestado na 11ª e 

na 12ª horas. 

Trabalho externo 

Essa modalidade de trabalho abrange as atividades 

incompatíveis com a fixação de horário porque a prestação de 

serviço não exige a presença na empresa, como no caso de 

vendedores, entregadores e motoristas de caminhão. De acordo 

com o inciso I do artigo 62 da CLT, essa condição deve ser 

anotada na carteira de trabalho e no registro de empregados. 

Teletrabalho 

Outra inovação trazida pela Reforma Trabalhista foi a 

regulamentação do teletrabalho. A lei introduziu na CLT o artigo 

75-B, que define essa modalidade como “a prestação de serviço 

preponderantemente fora das dependências do empregador, 

com a utilização de tecnologias de informação e de 

comunicação que, por sua natureza, não se constituam como 

trabalho externo”. 

http://brs02.tst.jus.br/cgi-bin/nph-brs?d=BLNK&s1=444&s2=bden.base.&pg1=NUMS&u=http://www.tst.gov.br/jurisprudencia/brs/nspit/nspitgen_un_pix.html&p=1&r=1&f=G&l=0


 

 

 

Em relação à jornada, com a mudança na legislação, o 

teletrabalho foi inserido nas exceções à regra geral das oito horas 

diárias listadas no artigo 62 da CLT. 

História da jornada de trabalho 

A limitação da duração do trabalho é considerada uma das 

principais conquistas dos trabalhadores na história mundial e do 

Brasil. A partir da Revolução Industrial, iniciada no século XVIII, o 

trabalho ganhou outra configuração com a introdução das 

máquinas na produção. 

No Brasil, o processo de industrialização começou a se instalar a 

partir do início século XX. Sem regulamentação alguma, o que 

vigorava era o regulamento de cada fábrica, e alguns 

trabalhadores chegavam a trabalhar entre 14 e 18 horas por dia. 

Data dessa época a organização dos primeiros sindicatos e as 

primeiras greves, que tinham entre as principais reivindicações a 

restrição da duração do trabalho. 

A matéria, no entanto, levaria algum tempo até ser 

regulamentada na Constituição de 1934, que passou a prever que 

a duração do trabalho seria de oito horas diárias, entre outros 

direitos. 

OIT 

A primeira Convenção da Organização Internacional do Trabalho 

(OIT), assinada em 1919, tratou justamente da duração de 

trabalho. A Convenção 1 estabeleceu a adoção do princípio de 

oito horas diárias ou 48 horas semanais. Em 1935, a Convenção 40 

passou a recomendar a jornada de 40 horas semanais. 

 

MÓDULO 2: SALÁRIO X REMUNERAÇÃO 

 

Entender a diferença entre salário e remuneração faz com que 

sua empresa consiga realizar a gestão de funcionários da melhor 

forma e sem erros. 



 

 

 

Afinal, o salário é um pagamento determinado por várias 

situações (por exemplo: tipos de contrato), enquanto a 

remuneração inclui todas as categorias de benefícios que o 

profissional recebe. 

Se você é gestor, sabe que essa diferença é fundamental para 

construir uma organização precisa e decisiva no relacionamento 

com os colaboradores. Se você ainda não sabe, não se 

preocupe. Esses termos são tão semelhantes que podem até nos 

confundir. 

Por isso, o conceito de ambos os recursos deve estar devidamente 

alinhados ao setor de RH e à gestão da empresa. 

Para lhe ajudar nessa tarefa, vamos falar mais sobre o assunto ao 

longo do texto.  

 

O que é salário? 

De acordo com o artigo 72 da Consolidação das Leis do Trabalho 

(CLT), o salário é definido como a contraprestação que o 

empregador deve pagar, e é pago diretamente pelo 

empregador a cada trabalhador nos dias normais de trabalho. 

No Brasil, existe o chamado salário-mínimo, que é um valor 

definido e reajustado pelo governo que indica o valor mínimo que 

deve ser pago a um empregado que trabalha 44 horas semanais. 

No entanto, alguns estados estabeleceram um padrão regional 

de salário-mínimo, que é superior ao padrão de salário-mínimo 

definido pelo país. Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná e 

São Paulo são alguns dos estados que estabeleceram essa 

diferença. 

Normalmente, esse valor extra é pago aos trabalhadores do setor 

privado, uma vez que os servidores públicos seguem regras 

salariais diferenciadas conforme a instância — municipal, estadual 

ou federal. 



 

 

 

Basicamente, para atender à demanda, a organização contrata 

pessoas que podem desempenhar determinadas funções.  

Nesse caso, o funcionário compartilha seu conhecimento e 

exerce essas atividades, oferecendo também ao seu empregador 

seu tempo. Do outro lado, a empresa tem que pagar pelas 

tarefas, ou seja, o funcionário é pago pelos serviços prestados. 

O que é remuneração? 

Todos os rendimentos que um funcionário recebe são 

denominados de remunerações.  

Geralmente, dentro de uma remuneração estão todos os 

benefícios combinados no contrato de trabalho como ganhos 

extras e o próprio salário. A remuneração não é especificamente 

um tipo de salário, mas o próprio salário pode ser considerado um 

tipo de remuneração. 

Parece confuso, não é mesmo?  

Para que você entenda melhor, a remuneração pode ser 

estipulada de acordo com a forma de trabalho exigida pela 

empresa, podendo ser mensal, horária, por tarefa, entre outras, 

sendo caracterizada por: 

1) Adicional noturno;  

2) Pagamento de horas extras; 

3) Adicional de periculosidade; 

4) Participação nos lucros (PL); 

5) Participação acionária; 

6) Adicional de Insalubridade; 

7) Gorjetas e gratificações; 

8) Gastos de viagens e hospedagens a serviço; 

9) Comissões e percentagens; 

10) Incentivos da corporação.  

 



 

 

 

Esses recursos fazem parte da base de cálculo do décimo terceiro 

salário, férias, rescisões, etc. Além disso, qualquer receita externa, 

como gorjetas, por exemplo, é definida como remuneração, uma 

vez que o salário é pago diretamente pelo empregador.   

Mas antes de iniciarmos a apresentação dos recursos fazem parte 

da base de cálculo, apresentaremos como se dá a jornada de 

trabalho no Brasil, conforme a Consolidação das Leis do Trabalho 

- CLT. 

 

1)Adicional noturno 

 

O adicional noturno é um benefício previsto na constituição 

brasileira para quem trabalha em jornada noturna.  

Imagine se um dia você precisar trocar a sua jornada de 

trabalho baseada em horário comercial pela jornada noturna.  

Para entender a hora extra noturna, precisamos lembrar o que diz 

a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) sobre jornada de 

trabalho.  

A CLT determina que a jornada de um trabalhador não deve 

ultrapassar 8 horas diárias e  

44 horas semanais. Certo? 

Mas claro que, existem ocasiões em que se faz necessário 

ultrapassar as 44 horas semanais. Por conta de uma alta demanda 

por exemplo, pode ser solicitado ao funcionário que faça horas 

extras.  

E pode ser que essas horas extras, sejam realizadas em um período 

após as 22h.  

Nessa ocasião o cálculo muda.  

https://www.pontotel.com.br/ferias-tudo-sobre/


 

 

 

O cálculo de uma hora extra realizada em período diurno, é de 

50% o valor da hora normal.  

Já para a hora extra realizada entre as 22h da noite e as 5h da 

manhã, o cálculo é feito em três etapas:  

1 - Calcular o valor da hora do funcionário  

2 - Acrescentar ao total mais 50% referente às horas extras  

3 - Acrescentar 20% de adicional noturno  

Viu só por que a hora extra noturna é diferente do adicional 

noturno? 

Porque, a hora extra noturna se configura quando um 

colaborador estende sua jornada dentro do período em que o 

horário noturno começa. Ou seja, qualquer colaborador pode ter 

hora extra noturna. 

Já o adicional noturno é um acréscimo específico de quem realiza 

a jornada durante o período da noite.  

Vimos aqui, a partir de qual horário pode se considerar uma hora 

extra noturna. Mas será que a mesma regra serve para o adicional 

noturno? Vamos ver. 

A que horas começa o adicional noturno? 

Bem, depende de qual categoria de trabalho estamos nos 

referindo.  

A CLT dispõe horários diferentes de adicional noturno para 2 

categorias. São elas: 

 

• Atividades Urbanas 

• Atividades Rurais (lavoura e pecuária) 

https://www.xerpa.com.br/blog/adicional-noturno/


 

 

 

Para as atividades urbanas, o adicional noturno se 

caracteriza  para trabalho realizado entre as 22h às 5h do dia 

seguinte. 

As atividades rurais, são divididas em duas subcategorias, para 

trabalho executado na lavoura e na pecuária.  

No caso da lavoura, o adicional noturno começa às 21h até às 5h 

do dia seguinte. Já a pecuária, começa mais cedo das 20h às 4h 

do dia seguinte. 

Esse acréscimo no salário sempre gera uma certa dúvida na hora 

de fechar a folha. Sabemos que cálculos são complicados e 

quando envolve algo específico a atenção dedicada deve ser 

em dobro.  

A hora noturna tem algumas particularidades que podem 

facilmente nos levar ao erro.  

Por exemplo, você sabia que uma hora de um trabalhador urbano 

noturno não corresponde a 60 minutos cheio. E sim, 52 minutos e 

30 segundos?  

Pois é, isso quer dizer que uma jornada de 8 horas de um 

trabalhador diurno corresponde à 7h e 52 minutos do trabalhador 

noturno 

 



 

 

 

 

Um porteiro, por exemplo, tem como seu salário base o valor de 

R$ R$ 1.300 mensais, e trabalha 44 horas por semana 

correspondente à 220h mensais.  

O trabalhador diurno nesse mesmo cargo recebe R$ 5,91 por hora, 

já o noturno recebe R$ 7,09.   

Como eu cheguei nesse resultado? Adicionando mais 20% em 

cima da hora do trabalhador diurno.  

20% de 5,91 = 1,18 

5,91 + 1,18 = 7,09 

Agora multiplicamos esse valor pelo total de horas noturnas 

trabalhadas por esse porteiro. Suponhamos que ele acumulou 40 

horas noturnas durante o mês.  

7,09 x 40 = 283,60 

Viu só, o trabalhador noturno recebe de acréscimo R$ 283,60 reais 

a mais que o trabalhador diurno, para compensar seu desgaste 

de ficar alerta a noite toda. 



 

 

 

 

E isso é muito importante e deve ser seguido, pois, está na 

Consolidação das Leis Trabalhistas. 

 

Quando se realmente ganha adicional noturno? 

O adicional noturno só tem duas exceções. 

 Não se ganha esse acréscimo apenas nos casos de revezamento 

semanal ou quinzenal, pois nessas ocasiões, o colaborador só faz 

essa jornada em casos excepcionais.  

De resto, qualquer trabalhador que exerça jornada noturna, deve 

receber o adicional. Até mesmo nos casos em que a jornada seja 

mista. 

Como por exemplo, alguém que entra no trabalho às 14h30 e sai 

às 22h30, essa pessoa realiza trabalho diurno e uma parte em 

noturno, e deve ser remunerada com adicional das 22h às 22h30.  



 

 

 

Qual é a porcentagem do adicional noturno? 

De acordo com a CLT, a porcentagem mínima do adicional 

noturno é de 20%. 

Agora que nós revimos os principais pontos, é hora de eu passar a 

bola para você novamente.  

Geralmente, trabalhadores noturnos não possuem muita 

supervisão de horário. Como é na sua empresa?  

Você estará cometendo um grande erro se não tiver controle 

sobre os horários desses colaboradores.  

 

3) Pagamento de horas extras 

 

HORAS EXTRAS 

 

A duração diária do trabalho poderá ser acrescida de horas extras, em 

número não excedente de duas, por acordo individual (Empregado x 

Empregador), convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Art. 

59 – CLT – Lei 13.467/17. 

A remuneração da hora extra será, pelo menos, 50% (cinquenta por 

cento) superior à da hora normal de segunda à sábado e de 100% (cem 

por cento) aos domingos e feriados. 

Escala 12 por 36 

 

A remuneração mensal abrange os pagamentos devidos pelo descanso 

semanal remunerado e pelo descanso em feriados, e serão 

considerados compensados os feriados e as prorrogações de trabalho 

noturno, antes da reforma os feriados eram pagos em dobro. Lei 

13.467/17 – Parágrafo Único. 

 

 

 

 

 

https://www.pontotel.com.br/controle-horas-trabalhadas/
https://www.pontotel.com.br/controle-horas-trabalhadas/


 

 

 

Cálculo das Horas Extras e Adicional Noturno 

 

1)Funcionário, com salário de 1.200,00 por mês, trabalha 220hs, fez 8 

Horas Extras há 50%, 4 Horas Extras há 100%. Qual o valor que ele terá 

que receber? 

 

Salário: 1.200,00 / 220hs = 5,45 por hora 

Horas Extras 50%: 5,45 + 50% ou (X 1,5) = 8,175 X 8hs = 65,40 

Horas Extras 100%: 5,45 + 100% ou (X 2) = 10,90 X 4hs = 43,60 

 

Total a Receber de Horas Extras e Adicional Noturno = 65,40 + 43,60 = 

109,00 

 

2)

 

Funcionário, com salário de 1.200,00 por mês, trabalha 220hs, fez 1h 

e15min na segunda-feira, 1h e 26min na terça feira e 1h e 03min na 

quarta feira perfazendo 3h e 44min de Horas Extras há 50%. Qual o valor 

que ele terá que receber? 

 

1

 

– Passo achar a Hora - Salário – 1.200,00 / 220hs = 5,45 por hora 

  

 

2

 

– Passo – Transformar os minutos = 44min/60min que equivale a 1 hora = 

0,73 (Centésimos de hora) 

3

 

– Passo soma às 3hs inteiras mais 0,73 = 3,73 4 – Passo - 5,45 + 50% (8,175) 

X 3,73 = 30,49 

 

Total a Receber de Horas Extras a receber = 30,49 Observação: 3h44min 

= 3,73 e não 3,44 

3)

 

Funcionário comissionado, recebeu 2.100,00 no mês de comissão, 



 

 

 

trabalha 220hs por mês, fez 17 Horas Extras há 50%. Qual o valor que ele 

terá que receber de Horas Extras? 

 

Salário: 2.100,00 / 220hs = 9,54 por hora 

Horas Extras 50% = 9,54 + 50% ou (X 1,5) = 14,31 X 17hs = 243,27 

Total de Horas Extras a Receber = 243,27 

 

6 – REPOUSO SEMANAL REMUNERADO – RSR ou DESCANSO SEMANAL 

REMUNERADO - DSR 

 

O repouso semanal remunerado, deverá ser preferencialmente aos 

domingos. 

Nos serviços que exigem trabalho aos domingos (exceção feita aos 

elencos de teatro e congêneres), o descanso semanal deverá ser 

efetuado em sistema de revezamento, constante de escala 

mensalmente organizada e sujeita à fiscalização, necessitando de 

autorização prévia da autoridade competente em matéria de trabalho. 

Art. 67 – CLT 

A forma de calcular o RSR é feita de acordo com os dias úteis e não 

úteis. Para Legislação os dias úteis são de segunda à sábado e dias não 

úteis são domingos e feriados. Vamos considerar o mês de outubro de 

2018 para este entendimento, este mês tem 25 dias úteis e 6 dias não 

úteis. Para calcular o RSR pega-se o valor das Horas Extras, MAIS o 

Adicional Noturno caso o funcionário tenha feito, DIVIDE pelos dias úteis 

e MÚLTIPLA pelos dias não úteis. 

Cálculo do Repouso Semanal Remunerado 

 

1) Funcionário, com salário de 1.350,00 por mês, trabalha 220hs, fez 5 

Horas Extras há 50%, 3 Horas Extras há 100%. Qual o valor que ele terá 

que receber de Horas Extras e RSR? 

  

 

1 – Passo – Achar o Valor da Hora = 1.350,00 / 220hs = 6,14 

2 – Passo – Horas Extras 50% = 6,14 + 50% ou (X 1,5) = 9,21 x 5hs = 46,05 

3 – Passo – Horas Extras 100% = 6,14 + 100% ou (X 2) = 12,28 x 3hs = 36,84 

 

RSR = 46,05 + 36,84 = 82,89 / 25 X 6 = 19,89 

 

Total a Receber das Horas Extras + RSR = 46,05 + 36,84 + 19,89 = 102,7 



 

 

 

3) Adicional de periculosidade 

 

4  

5 – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 

6  

7 São consideradas atividades ou operações perigosas, na forma da 

regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, 

aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco 

(morte) acentuado em virtude de exposição permanente do 

trabalhador. Art. 193 - CLT 

8 São exemplos de Atividades de Periculosidade: inflamáveis, explosivos, 

energia elétrica etc. 

9  

10 O trabalho em condições de periculosidade assegura ao empregado 

um adicional de 30% (trinta por cento) sobre o salário base sem os 

acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos 

lucros da empresa. 

11   

12  

13 Cálculo do Adicional de Periculosidade 

14  

15 Funcionário, ganha salário de 1.200,00 por mês. Quanto receberá de 

Periculosidade? 

16  

17 Salário: 1.200,00 

18 Periculosidade: 1.200,00 x 30% = 360,00 

19 Total de Salário: 1.560,00 

20  

21 Funcionário, ganha salário de 1.550,00 por mês. Quanto receberá de 

Periculosidade? 

22  

23 Salário: 1.550,00 

24 Periculosidade: 1.550,00 x 30% = 465,00 

25 Total de Salário: 2.015,00 

26   

4) Participação nos lucros (PL) 



 

 

 

A Participação nos Lucros ou Resultados (PLR) é uma forma de 

bonificação oferecida pela empresa que tem como principal 

objetivo reter talentos e motivar seus funcionários. Esse benefício 

é previsto tanto na Constituição Federal, quanto na CLT, mas só 

foi de fato regulamentado em 2001, com a edição da 

Lei 10.101/2000. Para que a empresa implemente um sistema de 

PLR ela deve atentar à algumas regras previstas na legislação, 

que vão desde o sistema de pagamento até a forma de 

remuneração. 

Uma das exigências da lei, por exemplo, refere-se necessidade 

da empresa negociar a implementação do sistema de PLR. Essa 

negociação deve ser feita com uma comissão de empregados 

e um representante do sindicato da respectiva categoria. 

O sistema de PLR também pode ser previsto no Acordo Coletivo 

ou Convenção Coletiva de Trabalho determinada pela 

categoria. 

2. Toda a empresa é obrigada a pagar PLR? 

A Participação nos Lucros ou Resultados é uma forma de 

bonificação do trabalhador e não uma obrigação da empresa. 

No entanto, se houver previsão expressa no Acordo Coletivo ou 

Convenção Coletiva de Trabalho da Categoria, a empresa é 

obrigada a instituir o programa. 

3. A PLR é considerada salário? 

A PLR é uma bonificação, ou seja, um benefício concedido ao 

trabalhador. Os valores pagos, portanto, não possuem natureza 

de salário, nem podem substituí-lo ou complementá-lo. Por não 

se tratar de salário, não incide sobre essa parcela tributos, 

encargos previdenciários ou trabalhistas. 



 

 

 

Ocorre que, muitas empresas tentam “mascarar” parte do salário 

do empregado pagando como PLR de forma mensal. Nesse caso, 

se comprovada a fraude, tal benefício passa a integrar o salário 

do trabalhador, refletindo em todas as verbas recebidas, tais 

como férias, 13º salário, FGTS e eventuais adicionais recebidos 

como horas extras, adicional noturno, adicional de 

periculosidade, sobreaviso dentre outras. 

 

5) Participação acionária 

 

As participações acionárias são operações destinadas 

à aquisição de ações ordinárias, ações preferenciais ou 

participações de capital social, assim como títulos 

de dívida   subordinada, conversível ou outros instrumentos 

similares, em empresas, fundos ou instituições financeiras públicas, 

privadas ou mistas e veículos financeiros de propósito especial. 

Estes investimentos de capital são realizados em áreas 

estratégicas   para apoiar o desenvolvimento e o 

crescimento   de empresas nos países acionistas e suas 

participações nos mercados de capitais. 

Além disso, permitem aos investidores contar com recursos e com 

o suporte de uma instituição financeira multilateral, que serve 

como agente catalisador na atração dos recursos requeridos pela 

empresa, fundo ou instituição financeira. 

As participações acionárias da CAF   são realizadas em 

atendimento a várias modalidades, como: 

• Através de fundos de investimento   que tenham por objetivo a 

aquisição, propriedade, gestão e alienação de títulos de renda fixa   ou 

variável de empresas ou projetos de infra-estrutura representados em 

ações ou em certificados de participação emitidos por tais sociedades. 

• De forma direta, através de capital social   que visa a produção de bens 

ou a prestação de serviços. 

• Por meio de investimentos de quase-capital, tais como empréstimos 

subordinados, ações preferenciais e empréstimos com opção de 

conversão em ações. 

https://nobeadvogados.com.br/16-duvidas-sobre-horas-extras/
https://nobeadvogados.com.br/11-principais-duvidas-sobre-o-adicional-noturno/
https://nobeadvogados.com.br/7-dicas-sobre-o-adicional-de-periculosidade-e-insalubridade/
https://nobeadvogados.com.br/7-dicas-sobre-o-adicional-de-periculosidade-e-insalubridade/
https://nobeadvogados.com.br/6-duvidas-sobre-o-adicional-de-sobreaviso/


 

 

 

Entre os critérios considerados pela CAF ao decidir por uma 

participação acionária estão: 

• Mobilização de recursos externos   como resultado deste investimento 

• Impacto no desenvolvimento   da região 

• Caráter estratégico   do investimento 

• Mecanismo de saída 

• Rentabilidade 

 

6) Insalubridade 

 

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 

 

Consideram-se atividades ou operações de insalubridades 

aquelas que expõe os trabalhadores a agentes nocivos à saúde 

e acima dos limites de tolerância, intensidade do agente e do 

tempo de exposição aos seus efeitos. NR 15, da Portaria n° 

3.214/78. 

  

 

Cálculo do Adicional de Insalubridade 

 

1)Funcionário, ganha salário de 1.200,00 por mês com Adicional 

de grau médio. Quanto este funcionário receberá de 

Insalubridade? 

 

Salário: 1.200,00 

Insalubridade: 1.100,00 x 20% = 220,00 

Total de Salário: 1.420,00 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2)Funcionário, ganha salário de 1.450,00 por mês com Adicional 

de grau máximo. Quanto este funcionário receberá de 

Insalubridade? 

 

Salário: 1.450,00 

Insalubridade: 1.100,00 x 40% = 440,00 

Total de Salário: 1.890,00  

 

 

 

7) GORJETAS E COMISSÕES 

 

Gorjetas 

As gorjetas consistem na entrega de dinheiro pelo cliente do 

empregador ao empregado que o serviu ou por rateio posterior. 

Pode ser espontânea ou cobrada pelo empregador ao cliente 

como adicional na conta. É neste sentido o art. 457, § 3º da CLT: 

  

§ 3º  Considera-se gorjeta não só a importância 

espontaneamente dada pelo cliente ao empregado, como 

também o valor cobrado pela empresa, como serviço ou 

adicional, a qualquer título, e destinado à distribuição aos 

empregados. 

  

A natureza jurídica da gorjeta é de gratificação paga por um 

terceiro e integra a remuneração para todos os fins, exceto para 

o cálculo do aviso prévio, adicional noturno, horas extras e 

repouso semanal remunerado. É o que visualizamos do art. 

457, caput da CLT e da súmula 354 do TST: 

  

Art. 457 - Compreendem-se na remuneração do empregado, 

para todos os efeitos legais, além do salário devido e pago 

diretamente pelo empregador, como contraprestação do serviço, 

as gorjetas que receber. (...) 

  

Súmula 354. GORJETAS. NATUREZA JURÍDICA. REPERCUSSÕES. As 

gorjetas cobradas pelo empregador na nota de serviço ou 

oferecidas espontaneamente pelos clientes, integram a 



 

 

 

remuneração do empregado, não servindo de base de cálculo 

para as parcelas do aviso prévio, adicional noturno, horas extras e 

repouso semanal remunerado. 

  

É de se registrar ainda que a Medida Provisória 905/2019 trouxe a 

regulamentação da gorjeta, tendo acrescido à CLT o art. 457-A. 

Comissões  

Por sua vez, as comissões são pagamentos realizados aos 

empregados em razão da venda de um produto ou execução de 

um serviço específico.  

  

O montante das comissões depende da fixação de percentual ou 

de valor fixo estipulado por unidade/quantidade vendida. O 

empregado pode ser comissionista misto (salário fixo acrescido de 

comissões) ou puro (apenas comissões). 

  

Com relação aos efeitos no contrato de trabalho, o art. 457, §1º 

da CLT dispõe que: 

  

§ 1o Integram o salário a importância fixa estipulada, as 

gratificações legais e as comissões pagas pelo empregador. 

  

Deste modo, as comissões constituem salário pago por unidade 

de obra ou serviço (salário por produção) e repercutem nos 

demais haveres trabalhistas em razão de integrar o salário do 

empregado 

 

 

Prêmios 

Por fim, os prêmios são valores pagos ao empregado, por 

liberalidade do empregador, vinculados à conduta individual 

desse trabalhador ou de um grupo de trabalhadores, levando em 

consideração a produtividade e o alcance de metas instituídas 

pela empresa.  

  

Caracterizam-se pelo aspecto condicional, ou seja, não havendo 

alcance da meta/objetivo, não há que se falar em pagamento 

do prêmio. A Lei 13.467/2017 (Reforma Trabalhista) alterou 

sensivelmente o art. 457 da CLT e trouxe o seguinte conceito: 



 

 

 

  

§ 4o Consideram-se prêmios as liberalidades concedidas pelo 

empregador em forma de bens, serviços ou valor em dinheiro a 

empregado ou a grupo de empregados, em razão de 

desempenho superior ao ordinariamente esperado no exercício 

de suas atividades.         

  

Importante destacar que o legislador reformista optou por não 

onerar o empregador que estimula seus funcionários através da 

concessão de prêmios, retirando a natureza salarial deste, nos 

termos do §2º do artigo celetista já citado: 

  

§2o  As importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda 

de custo, auxílio-alimentação, vedado seu pagamento em 

dinheiro, diárias para viagem, prêmios e abonos não integram a 

remuneração do empregado, não se incorporam ao contrato de 

trabalho e não constituem base de incidência de qualquer 

encargo trabalhista e previdenciário. 

  

Por fim, fica evidente que o pagamento de prêmios não integrará 

o contrato de trabalho e não repercutirá para fins de encargos 

trabalhistas ou previdenciários. 

  

Porém, importante destacar que, em se tratando de falso prêmio 

(salário disfarçado sob a rubrica de prêmio ou bônus), o efeito 

integrativo no salário ocorrerá de modo permanente, 

suplantando-se a fraude trabalhista (art. 9º, CLT). 

  

 

MODELOS DO JUSBRASIL 

 

https://www.jusbrasil.com.br/modelos-

pecas/busca?q=Despesas+com+Alimenta%C3%A7%C3%A3o+e+

Hospedagem 

 

 

 



 

 

 

7) Gastos de viagens e hospedagens a serviço 

O reembolso de despesas nas viagens corporativas pode causar 

muitas dúvidas e estresse entre os funcionários e a empresa. 

Quando o processo não tem regras estabelecidas, desgasta o 

relacionamento entre gestores e subordinados, comprometendo 

inclusive, resultados a longo prazo. 

Está sem tempo de ler agora? Que tal ouvir o artigo? Experimente 

dar o play abaixo ou fazer o download para ouvir offline! 

Para não cair nessa armadilha, saiba desde já: tanto a burocracia 

como a incerteza sobre o que será ou não reembolsado podem 

dificultar a gestão de pessoas, fazendo com que seu negócio 

possa desestimular e até perder talentos. 

Para evitar esse tipo de desgaste desnecessário, é preciso se 

antecipar. E uma das principais formas de fazer isso é definindo 

uma política de reembolso que seja clara e prática, além de ser 

amplamente divulgada a todos os interessados.  

Quer entender como fazer reembolso em viagens corporativas, 

de acordo com as diretrizes da CLT e com boas práticas do 

mercado? Neste artigo, você verá: 

• qual é a importância das políticas de reembolso em viagens 

corporativas?; 

• o que a legislação trabalhista define para as políticas de reembolso em 

viagens corporativas? 

• como funciona a tributação sobre o reembolso de despesas de 

viagem? 

• como fazer reembolso de despesas em viagens corporativas? 

• formas de reembolso; 

• regras e boas práticas para reembolso de viagens corporativas. 



 

 

 

Qual é a importância das políticas de reembolso em viagens 

corporativas? 

As políticas de reembolso oferecem uma proteção legal para a 

empresa e para o trabalhador. Elas ajudam a organizar e tornar a 

viagem corporativa mais segura para todos os envolvidos, 

colaborando com o registro das informações mais importantes da 

viagem e alinhando-a com a política orçamentária da 

companhia. 

Uma política de reembolsos eficiente, facilita o controle periódico, 

bem como o levantamento de estatísticas da viagem para 

planejamentos futuros. Também colabora para melhorar a 

relação entre o colaborador e a empresa, deixando-a mais 

transparente. Mais esclarecidos sobre os serviços de assistência 

aos quais têm direito, os funcionários ficam mais seguros e 

confortáveis,o que traz impactos diretos nos resultados. 

O que a legislação trabalhista define para as políticas de 

reembolso em viagens corporativas? 

A legislação trabalhista define que os gastos com viagens 

corporativas fazem parte das despesas de trabalho. Portanto, elas 

não devem integrar o salário do funcionário. Gastos com 

alimentação, passagens, hospedagem, traslados, entre outros, 

têm natureza indenizatória e devem ser despesas da empresa. 

No artigo 75-D da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), há 

alguns direcionamentos para o trabalho remoto e de como a 

empresa deve agir em relação às despesas do colaborador. 

Entendendo o trabalho realizado durante uma viagem 

corporativa de forma remota, a legislação determina que todos 

os compromissos e deslocamentos respeitem as horas diárias da 

função, de acordo com o que foi estabelecido na carteira de 

trabalho.  

Se todas as atividades acontecerem dentro desse limite, não há 

necessidade de pagar horas extras. Contudo, se reuniões, eventos 

e treinamentos extrapolarem o horário convencional, o 

empregador deve pagar as horas extras, seja financeiramente ou 

em horas/dias de folga. 

O deslocamento também é entendido como horário de trabalho. 

Assim, se o colaborador fizer voos longos ou um trajeto terrestre 

maior do que era previsto, esse tempo deve ser contabilizado 

como hora extra. 



 

 

 

A legislação define ainda que os reembolsos são cabíveis quando 

o funcionário representa a companhia fora do ambiente de 

trabalho. Porém, ela não define diretrizes claras para a prática. Em 

geral, as empresas adotam duas formas: 

• o colaborador paga as despesas com o próprio dinheiro e, em seguida, 

a empresa realiza o reembolso; 

• a empresa faz um adiantamento para o colaborador. Se houver 

necessidade, a empresa deposita a outra parte do dinheiro em um 

momento posterior. 

Em ambos os casos, os gastos devem ser documentados, seja por 

meio de recibos, comprovantes ou registros em aplicativos.  

Afinal, além de garantir o bom funcionamento das políticas de 

viagem e do orçamento corporativo, esses registros devem 

constar no relatório das atividades, para conferência posterior. 

As mudanças trazidas pela reforma trabalhista 

Um dos principais pontos da reforma trabalhista, aprovada em 

2017, são os acordos entre funcionários e a empresa. 

Consequentemente, as políticas de reembolso foram afetadas. 

Agora, as empresas têm maior flexibilidade para negociar as 

opções de reembolso. Assim, de acordo com as possibilidades, é 

possível escolher entre fazer um adiantamento ou reembolsar 

posteriormente, as despesas de trabalho e diárias de viagem, 

como detalharemos adiante. 

 

 

 

 

Como funciona a tributação sobre o reembolso de despesas de 

viagem? 

Em geral, as despesas de trabalho não fazem parte do salário e, 

portanto, não é necessário aplicar encargos trabalhistas sobre 

elas, com exceção para as diárias de viagem, como explicaremos 

adiante. 

https://www.copastur.com.br/blog/como-definir-o-orcamento-e-diminuir-gastos-com-viagens-corporativas/


 

 

 

O reembolso de despesas com viagens corporativas possui 

algumas particularidades na declaração do Imposto de Renda. 

Por isso, mais uma vez, a prestação de contas é tão importante! 

 

Como fazer reembolso de despesas em viagens corporativas? 

O reembolso de despesas em viagens corporativas não envolve 

apenas o ressarcimento do colaborador, mas também as finanças 

do negócio e o cumprimento da legislação trabalhista. Portanto, 

para otimizar a gestão financeira de sua empresa, evitar 

complicações judiciais e continuar usufruindo dos benefícios das 

viagens corporativas, é preciso ter atenção. 

 

Defina uma política clara de reembolso 

O primeiro passo para garantir o compliance no reembolso de 

viagens é ter um roteiro que explique para os colaboradores 

quando e como a solicitação deve ser feita. Se o deslocamento 

acontece sem que isso esteja previamente determinado, a 

mensagem implícita passada é de que a empresa cobre todos os 

gastos. E isso não é ideal para os dois lados. 

Quer conhecer os principais pontos que devem ser abordados por 

uma política de reembolso completa? Então fique de olho! 

 

Despesas reembolsáveis 

O que a empresa está disposta a pagar? A lista de despesas que 

podem ser reembolsadas mediante comprovação precisa estar 

claramente expressa na política. Anote: quanto mais objetivo esse 

ponto for, melhor.  

A partir de hoje, portanto, nada de avaliar comprovantes 

posteriormente para decidir o que será reembolsado! Lembre-se 

de que essa atitude causa desgastes e conflitos. 

Para ser o mais específico possível, dê nome às despesas! Você 

pode incluir na sua listagem: 

• passagens; 

• transporte local — táxi e aluguel de veículos; 

• alimentação; 

• serviços de lavanderia; 



 

 

 

• documentação para viagem — como visto; 

• uso de telefone e de internet, dentre outros. 

Despesas não reembolsáveis 

Da mesma forma, antecipe também informações sobre o que 

jamais será objeto de ressarcimento. Deve-se incluir aqui 

basicamente aquelas despesas que não têm qualquer ligação 

com o trabalho ou com o motivo da viagem. É o caso de, por 

exemplo: 

• compra de souvenirs; 

• gastos com danos de objetos e equipamentos; 

• taxas por perda de voos; 

• multas de trânsito, dentre outras despesas pessoais. 

Também inclua nesse tópico algumas situações bem específicas 

em que o reembolso não será feito, como no caso dos 

comprovantes serem perdidos ou se estiverem rasurados, por 

exemplo. 

 

Formas de reembolso 

Como explicamos anteriormente, a sua empresa pode realizar o 

pagamento da viagem corporativa de acordo com 3 

possibilidades: reembolso, adiantamento ou pagamento de 

diárias. Entenda as diferenças entre elas! 

 

Reembolso 

Nesse método, os funcionários arcam com as despesas da viagem 

e, em seguida, solicitam reembolso. Para isso, eles precisam 

prestar contas, comprovando os gastos realizados. 

Para que o reembolso dê certo, é preciso ter os mecanismos de 

controle ideais. As planilhas, por exemplo, não são a melhor forma 

de registro, pois elas exigem tempo para serem atualizadas e uma 

apuração pouco coerente com a rotina ocupada do mundo 

corporativo. Uma plataforma que centralize gastos e processos, 



 

 

 

registrando-os à medida em que eles são feitos, é ótima para essa 

modalidade. 

 

Adiantamento 

De maneira complementar ao reembolso, no adiantamento de 

despesas, a empresa faz uma estimativa de quanto será gasto na 

viagem corporativa. A partir disso, o setor responsável passa ao 

colaborador uma quantia adiantada. 

Assim como no reembolso, o colaborador também precisa fazer 

uma prestação de contas, solicitando o reembolso das despesas 

de viagem ou devolvendo a quantia restante. A empresa 

também pode permitir que o funcionário guarde a quantia 

restante como saldo para uma próxima viagem. 

 

Pagamento de diárias 

Já no pagamento de diárias de viagem, a companhia faz um 

cálculo prévio do que será gasto e estabelece um valor a ser 

pago por dia. Especialmente nesse caso, é essencial que a 

estimativa da empresa seja construída em cima de pesquisas, de 

modo que o valor da diária de viagem não seja injusto, 

restringindo a experiência do colaborador. 

Essa é uma modalidade indicada para empresas mais experientes 

no quesito viagens corporativas. Afinal, elas precisam conhecer 

bem o que ocorre no dia a dia das viagens e o que é necessário 

para assegurar uma experiência significativa para o colaborador, 

mantendo esses requisitos dentro de seu orçamento. 

Caso o valor recebido exceda 50% do salário, as diárias passam a 

fazer parte do salário. Assim, os encargos trabalhistas incidem 

sobre elas. 

 

Regras e boas práticas para reembolso de viagens corporativas 

Além disso, também é preciso levar em consideração algumas 

normas importantes que definem e regulamentam o reembolso 

de despesas com viagem. São elas: 

 

Limite máximo de reembolso 

Para as despesas cobertas, o ideal é  estabelecer o máximo de 

valor que é permitido ao funcionário usar para ser reembolsado. 

Com isso, faça um levantamento histórico dos gastos com 



 

 

 

hospedagem ou pesquise o valor médio da diária em hotéis que 

atendam às necessidades dos colaboradores em cada viagem.  

O mesmo pode ser feito para definir valores para: 

• alimentação; 

• locação de veículos; 

• quilômetro rodado — se for uma viagem curta, feita no carro do próprio 

colaborador; 

• se for necessário, defina valores diferentes de acordo com o nível 

hierárquico do profissional em trânsito. 

Procedimentos para a solicitação 

Não apenas o tipo de despesa precisa estar claro, mas a forma 

de comprovação válida para cada um — podem ser recibos, 

extratos de check out ou o que for mais conveniente. Determine 

em nome de quem devem ser emitidos (do colaborador ou da 

empresa) conforme acertos contábeis necessários internamente.  

Também esclareça quais informações devem constar no 

documento, como: 

• CNPJ do emissor; 

• data de emissão; 

• endereço e telefone de contato da empresa. 

Além disso, a política de reembolso precisa desenhar um passo a 

passo para ensinar como deve ser feita essa demonstração de 

despesas. Geralmente, os comprovantes são enviados: 

• por e-mail; 

• pessoalmente, diretamente entregues ao setor responsável; 

• ou através de sistema específico, para comprovar despesas e 

reembolsos. 

https://www.copastur.com.br/blog/reservas-de-viagens-corporativas/


 

 

 

Especifique cada detalhe dessa entrega, de modo a não deixar 

nenhuma dúvida entre os colaboradores e tampouco dar 

margem para erros por falta de clareza das informações. 

 

Prazos para apresentação dos pedidos 

Os pedidos de reembolso precisam ser apresentados até 

quando? Em um intervalo de dias após o término da viagem? 

Dentro do mesmo mês em que os recursos foram utilizados?  Pense 

em um prazo razoável, que seja viável para a equipe e que 

atenda às necessidades da contabilidade em termos de 

compliance. 

Até para gerar uma informação aceitável sobre custos versus 

faturamento do mês e para calcular o ROI da viagem, é 

necessário estipular o prazo máximo para encerrar o processo. 

Caso contrário, sempre existirá algo pendente a ser resolvido, 

relativo a um mês já fechado. E isso pode gerar a necessidade de 

retificação das informações contábeis e financeiras da empresa. 

 

Prazos para ressarcimento dos valores 

Se você definiu um prazo máximo para a entrega da 

documentação, precisa ser justo, especificando também uma 

data máxima para o devido ressarcimento. Em quantos dias, após 

a apresentação da documentação, o reembolso vai ocorrer? 

E não esqueça de deixar clara a forma de devolução dos valores 

devidos: se acontecerá via crédito em conta, ordem de 

pagamento ou qualquer outro meio mais adequado para o 

colaborador e a empresa. 

 

Divulgue os procedimentos para o time 

De nada adianta ter uma política de reembolso bem definida se 

você não a divulga aos principais interessados, não concorda? 

Portanto, se sua empresa conta com uma central de documentos 

normativos, inclua por lá o passo a passo que você tanto se 

esforçou para preparar! 

Caso exista um site específico para os funcionários (via intranet, 

por exemplo), vale a pena manter um tópico especial sobre o 

tema. Se possível, coloque todas as regras e tenha como 

procedimento padrão para entregá-lo aos colaboradores que 

têm viagens corporativas programadas. 



 

 

 

 

Defina diretrizes para casos de acidentes 

Durante a viagem corporativa, o colaborador está sob cuidado 

da empresa. Caso aconteça algum acidente, a responsabilidade 

é da companhia, e, portanto, ela deve prestar a assistência 

necessária e arcar com esse serviço e demais despesas. 

Nesses casos, o colaborador deve informar imediatamente a 

Comunicação de Acidente de Trabalho. Ele também deve ter a 

cobertura de um seguro-viagem. Para viagens internacionais, esse 

seguro-viagem é obrigatório, garantindo assistência médica e 

jurídica, caso seja necessário. Por ser uma exigência, ele deve ser 

custeado pela companhia. 

 

 

 

Simplifique o processo 

O passo a passo para o reembolso está definido e a equipe está 

ciente do processo? Ótimo! Mas atenção: por mais que o nível de 

detalhamento seja importante, nada de confundi-lo com 

burocracia, ok? Lembre-se de que se há etapas e exigências 

desnecessárias, isso desmotiva o time. Então busque praticidade! 

Você pode contar com a tecnologia para isso, usando sites, 

aplicativos e outras ferramentas que ajudem a simplificar o fluxo 

do reembolso, impulsionando a aderência de todos. 

Contratar uma empresa especializada em viagens corporativas, 

como é o caso da Copastur, também é uma alternativa bastante 

eficaz. Tratar de gastos e escolhas logísticas diretamente com 

experts na área retira do funcionário a responsabilidade de se 

preocupar com essas questões, permitindo que foque no motivo 

da viagem em si.  

Isso ajuda tanto a diminuir os custos como a desburocratizar o 

processo e minimizar a necessidade de reembolsos. 

 

10) Incentivos da corporação 

 

Os programas de incentivo na empresa são políticas para 

encorajar os parceiros de negócios ou a equipe interna, 

impulsionando o aumento da produtividade e a melhoria do 



 

 

 

desempenho. A organização pode escolher várias estratégias 

para gerar esse efeito. 

Uma é o estímulo por meio de premiações em dinheiro e 

bonificações. A outra forma é o investimento em experiências 

personalizadas, como viagens, períodos maiores de férias, 

licenças-maternidade ou paternidade estendidas, por exemplo. 

O foco da primeira estratégia é financeiro. Já na segunda 

modalidade, há uma atenção maior na geração de valor e na 

positividade de uma experiência. 

Quais são as vantagens dos programas de incentivo? 

Oferecer incentivos na organização só tem a acrescentar para o 

seu negócio. Confira alguns dos benefícios dessa prática a seguir. 

1. Melhoria da lucratividade 

É comum que os gestores pensem que incentivos sejam gastos e 

excessos na receita da empresa. Mas, na realidade, o que 

acontece é bem diferente. Programas para estímulo e 

encorajamento são investimentos. Eles geram qualidade de vida 

e motivação para toda a equipe. 

O clima organizacional fica mais agradável e os colaboradores 

satisfeitos. Com isso, o time desenvolve relacionamentos positivos 

entre si, com os clientes e com os parceiros de negócios. 

Todos esses fatores trazem melhores desempenhos e aumentam 

as vendas e a produção na organização. Lucratividade é uma 

consequência de todo esse processo. 

2. Aumento da produtividade nas tarefas rotineiras 

É um fato: quando o colaborador tem motivação ele é mais 

produtivo em qualquer tarefa. Seu incentivo para alcançar 

resultados e melhorar o seu desempenho geram ações mais 

acertadas e mais eficiência na tomada de decisões. E manter 

esse nível de motivação alto não é apenas uma missão pessoal, 

mas também das empresas. 



 

 

 

Os programas de incentivo dão às atividades rotineiras um novo 

tom e um propósito maior. Isso porque o time percebe que com 

pequenos passos ele pode alcançar experiências valiosas. Algo 

que beneficia muito sua organização, já que a qualidade nos 

pequenos processos desencadeia bons desempenhos em 

maiores dimensões. 

3. Desenvolvimento de uma boa imagem para a empresa 

Investir em programas de incentivo é muito benéfico para a 

imagem da corporação, porque demonstra que ela tem 

preocupação com seus colaboradores e sabe como 

recompensar seus esforços. Os parceiros percebem que a marca 

investe em qualidade de vida e experiências positivas. 

Assim, a organização demonstra dinamismo e humanização, 

ficando com uma imagem favorável no mercado. Isso é positivo 

para atrair fornecedores, clientes e colegas de negócios — além 

de ser um fator que aproxima os melhores profissionais para se 

candidatarem para as vagas da organização. 

4. Amadurecimento 

Uma das grandes vantagens das atividades de encorajamento é 

o ganho de experiência. Pense no exemplo das viagens de 

incentivo: elas permitem um intercâmbio cultural e vivências 

únicas. Em muitos casos, o colaborador ainda tem a chance de 

aumentar o seu networking e ter “insights” que podem ser 

aplicados no seu trabalho. É um aprendizado que fica para 

sempre. 

Essas experiências são oportunidades também para o 

amadurecimento e para construir relações de trabalho mais leves, 

mais saudáveis. Assim os parceiros de negócios têm a 

possibilidade de lidar com uma equipe sinérgica, otimista e 

motivada. 



 

 

 

5. Retenção de talentos 

Um índice de rotatividade elevado sempre é temido pelos 

gestores, porque gera custos elevados para a empresa com 

novas contratações e treinamentos, e uma perda de expertise e 

conhecimento que empregados já possuem sobre os processos e 

funcionamento da organização. 

Além disso, se os parceiros de negócios e os clientes percebem 

uma rotatividade alta, podem ficar desconfiados da sua 

organização. Afinal, o que poderia levar a tantas desistências no 

time? Será que a empresa possui ética e responsabilidade social 

com os seus profissionais? Nesse ponto, as políticas de 

encorajamento são importantes para manter a boa imagem da 

empresa. 

Reter talentos é uma missão que toda corporação deve ter no seu 

DNA. Se ela oferece recompensas gratificantes e experiências 

únicas, certamente a equipe vai querer desenvolver uma carreira 

na organização e progredir, não é mesmo? 

Os programas de incentivo são um investimento muito vantajoso 

para a organização, pois trazem mais qualidade, produtividade e 

estimulam o desenvolvimento de um clima organizacional positivo. 

Essas políticas também demonstram uma preocupação da 

corporação com o time e trazem uma imagem positiva para o 

negócio. 

 

Salário e remuneração: qual a diferença dos termos? 

Cada um desses termos representa um item completamente 

diferente na folha de pagamento do funcionário. É por isso que é 

extremamente importante que funcionários e empresas 

entendam a diferença entre eles. 

Vamos começar com o salário. Esse, nada mais é do que um 

benefício pago pelo tempo que os funcionários contribuem para 

a empresa. Em outras palavras, foi concedido em troca de 



 

 

 

serviços prestados ao contratante. Seu valor total, que também é 

chamado de ‘in natura’, varia de acordo com a vaga em 

questão. 

Por outro lado, a remuneração é o somatório do salário 

contratualmente estipulado (mensal, por hora, por tarefa, etc.). 

Em vista disso, possui outras vantagens que podem ser percebidas 

durante a vigência do contrato de trabalho, como horas extras, 

adicional noturno, prêmios de seguro de risco, trabalho insalubre, 

comissões, porcentagens, bônus, verbas de viagem, etc. 

Salário e remuneração CLT: o que diz a lei? 

O salário é estabelecido pelo art. 458 da CLT, que diz o seguinte: 

“Art. 458 – Além do pagamento em dinheiro, compreende-se no 

salário, para todos os efeitos legais, a alimentação, habitação, 

vestuário ou outras prestações “in natura” que a empresa, por 

força do contrato ou do costume, fornecer habitualmente ao 

empregado. Em caso algum será permitido o pagamento com 

bebidas alcoólicas ou drogas nocivas.” 

Já o artigo 457 da CLT, menciona que estão incluídos na 

remuneração do empregado, para todos os efeitos legais, além 

do salário devido e pago diretamente pelo empregador, a título 

de contraprestação pelo serviço, as gorjetas recebidas, os bônus 

legais e as comissões, além ao adicional devido decorrente da 

prestação de serviços como horas extras, adicional noturno, 

insalubridade, periculosidade, entre outros. 

A palavra remuneração passou a indicar a totalidade dos 

rendimentos do empregado decorrentes da relação de trabalho, 

pagos diretamente ou não pelo empregador. E, a palavra salário, 

para indicar os rendimentos recebidos diretamente pelo 

empregador pela contrapartida do trabalho.  

Assim, podemos dizer que a remuneração é gênero e o salário é 

a espécie desse gênero. 



 

 

 

Conforme já mencionado, os valores considerados como 

remuneração e que constituem a base de cálculo do 13º salário, 

férias e dispensas incluem: horas extras, noturnas, jornada de 

trabalho insegura e insalubre, DSR, comissões, gratificações, 

descontos e gorjetas. 

 A Lei 13.467 / 2017 estabeleceu, com a nova redação, o § 2º do 

art. 457 da CLT, que a partir de 11.11.2017, embora usual, não 

contempla a remuneração do empregado nas seguintes 

parcelas: 

• Abonos; 

• Prêmios (assiduidade, triênio, anuênio, biênios, quinquênios); 

• Ajuda de custos (qualquer valor); 

• Abonos habituais – fornecimento habitual de qualquer vantagem 

concedida ao empregado (aluguel de casa, carros, escola de filhos, 

etc.). 

• Diárias para viagem, ainda que excedam a 50% (cinquenta por cento) 

do salário recebido pelo empregado. 

 

Quais os tipos de salários existentes? 

Confira abaixo quais são os tipos de salário existentes: 

Salário base 

O salário base é estabelecido no contrato de trabalho celebrado 

entre a empresa e o empregado. Isso significa ser uma 

remuneração fixa, sem contar adicionais e variáveis. 

Salário bruto 

O salário bruto é o mesmo que o salário base, que já abordamos 

aqui. Ou seja, é o valor recebido pelo empregado antes dos 

descontos de impostos (INSS, IRRF, etc.).  

Salário-mínimo 



 

 

 

O salário-mínimo é o salário estabelecido por lei que define o 

menor valor que uma empresa pode pagar para uma jornada de 

trabalho de 220 horas. Existem também salários-mínimos nacionais 

e estaduais, conhecidos como salários regionais. 

Salário líquido 

O salário líquido é o valor final recebido pelo empregado após os 

descontos previstos em folha de pagamento, como INSS, vale 

transporte, entre outros. Este é o restante do seu salário bruto após 

a dedução de todos os impostos obrigatórios e outros descontos 

salariais. 

Piso Salarial 

O piso salarial tem a mesma definição de salário profissional. É 

proporcional ao escopo e à complexidade do trabalho de cada 

cargo. Para algumas categorias, isso é estipulado por lei 

ou acordo coletivo. Portanto, se um funcionário pertence a uma 

categoria, ele deve receber de acordo com o estipulado.  

 

E os tipos de remuneração? 

Agora saiba quais são os tipos de remuneração: 

Remuneração variável 

A remuneração variável, como o próprio nome sugere, é um tipo 

de remuneração que não é fixa e varia em função dos aspectos 

especificados pela empresa ou gestor.  

Geralmente, isso está relacionado ao desempenho e à 

capacidade de obtenção de resultados do funcionário, podendo 

receber valores diferentes no final do mês.  

Este valor pode ser maior ou menor dependendo dos resultados 

oferecidos. No entanto, deve-se lembrar que a remuneração não 

pode ser inferior ao salário-mínimo legal. 



 

 

 

Remuneração funcional 

Esse modelo de remuneração é um dos mais tradicionais nas 

empresas e está relacionado ao plano de cargos e salários. 

Ocorre em todos os cargos existentes na organização e é 

baseado em descrições de cargos e responsabilidades.  

Afinal, muitas vezes cargos gerenciais e alta especialização 

técnica exigem maior responsabilidade do funcionário. Portanto, 

este modelo define uma hierarquia e promove o equilíbrio dos 

funcionários e um senso de justiça. 

Remuneração por habilidade 

Essa remuneração considera o conhecimento e a habilidade dos 

profissionais. Isso acontece quando a empresa recompensa o 

funcionário com base no que ele pode fazer, não no cargo que 

vai ocupar.  

É uma forma de estimular a qualificação e o aprimoramento dos 

colaboradores, vinculando os benefícios ao nível de 

especialização. 

Remuneração por competência 

Quando se trata de pagar por competências, uma empresa pode 

oferecer maior valor para um profissional e menor valor para outro, 

dependendo do que sua função exige.  

Por exemplo, se uma posição exige fluência em inglês, mas outra 

posição não, o primeiro pode receber um salário mais alto. 

Participação acionária 

Essa modalidade de remuneração não é muito utilizada nas 

empresas brasileiras, pois atua em organizações de capital 

aberto.  



 

 

 

Elas funcionam fornecendo aos funcionários parte da empresa, 

mesmo em pequena escala. Portanto, o profissional pode obter 

dividendos ou lucros com a venda de títulos financeiros no futuro. 

Essa estratégia pode motivar os funcionários a se comprometerem 

mais com os resultados do trabalho e torná-los um verdadeiro 

membro da empresa 

Comissão e premiação 

As comissões e premiações também são uma forma de 

remuneração variável. Estão muito presentes nas empresas e 

desempenham um papel fundamental na motivação dos 

colaboradores.  

Na maioria dos casos, as comissões são o percentual oferecido a 

um funcionário para cumprir metas ou realizar alguma atividade, 

como fechar contratos, vender etc. 

A premiação também está vinculada ao cumprimento de metas 

individuais e coletivas. No desempenho dessas funções, a 

empresa proporcionará profissionais com funções pré-

determinadas: um benefício financeiro, algum prêmio físico ou 

uma experiência de vida. 

Salário indireto 

Os salários indiretos são benefícios que complementam a 

remuneração dos empregados da empresa, como: auxílio 

alimentação, auxílio saúde, auxílio creche, plano odontológico 

etc. Essa é uma ótima forma de satisfazer profissionais e atrair 

talentos do mercado. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Por que os termos precisam ser diferenciados? 

Nesse sentido, as empresas que não prestam atenção às 

diferenças salariais e de remuneração enfrentam mais problemas 

do que os funcionários que não precisam diferenciá-los. 

Afinal, salários e remunerações devem estar devidamente 

registrados no contrato de trabalho e passar por ampla revisão no 

âmbito da legislação trabalhista. 

Isso porque, se a sua empresa está enfrentando algum tipo de 

disputa judicial, então, em termos trabalhistas, a decisão é 

baseada nos salários e na remuneração estipulados em contrato. 

Se isso acontecer, e não houver distinção no contrato de trabalho 

entre salários e remuneração, a organização pode arcar com 

custos muito altos. 

Portanto, é importante prestar atenção à diferença entre salários 

e remuneração. Esta é uma garantia para a própria organização 

e seus colaboradores, que vai ter cada um dos seus direitos 

trabalhistas protegidos e resguardados. 

Saber a diferença entre salário e remuneração também afeta 

uma ferramenta muito importante de recursos humanos: o plano 

de cargos e salários – que define cada cargo, a hierarquia na 

empresa e o respectivo salário. 

Isso permite a criação de planos de carreira, onde cada função 

terá uma base salarial diferente, mas a remuneração pode ter 

elementos comuns. 

Ao entender o significado de cada pessoa, a empresa pode 

realizar pesquisas de mercado específicas, tais como: salário, 

benefícios e outras vantagens corporativas. 

O plano de cargos e salários é essencial para que a empresa 

controle melhor todos os cargos na empresa e forneça um salário 

razoável para o trabalho executado pelos funcionários.  



 

 

 

Com ele, não haverá risco de diferenciar salários para 

especialistas na mesma função, aumentando a transparência de 

toda a equipe. E, claro, eles podem ver quais posições futuras 

podem alcançar e que caminho devem seguir para avançar. 

Salário e remuneração, como funciona na folha de pagamento? 

A esta altura, você já entendeu os prejuízos que uma empresa 

pode ter se não indicar corretamente o salário do seu funcionário 

na folha de pagamento, certo? 

A principal atitude que as organizações devem ter, não apenas 

para não cair nessa prática, mas para ter uma boa gestão de 

pessoas, é um bom controle de horas. Afinal, a folha de 

pagamento está diretamente relacionada ao controle da 

jornada de trabalho dos colaboradores. 

No final do mês, uma das principais funções do RH é fechar a folha 

de ponto de seus funcionários e, em seguida, enviar os dados 

para a folha de pagamento. 

Acontece que esta não se trata de uma tarefa tão fácil, pois, é 

muito difícil uma jornada de trabalho não conter variações de 

horários devido a, por exemplo, atrasos ou ausências. 

Com isso, o RH precisa realizar o tratamento das informações e 

o cálculo de horas para então tirar os apontamentos para a folha 

de pagamento.  

Portanto, para ter essas informações, é essencial que o RH tenha 

um bom controle de jornada. 

Agora, para que esse processo seja executado da melhor 

maneira possível, é importante saber qual sistema é o melhor para 

o seu negócio, e já podemos adiantar que o PontoTel certamente 

pode ajudar nessa tarefa. 

O PontoTel é um sistema de controle de ponto online, que permite 

que os funcionários registrem seus próprios horários de entrada, 

pausa e saída diretamente de um telefone celular, notebook ou 

computador. 



 

 

 

Além disso, o sistema combina o registro, tratamento 

e gerenciamento de ponto em uma única plataforma. 

Com ele, os gestores também terão acesso em tempo real a todas 

as informações dos funcionários através do painel de 

acompanhamento, bem como acesso a mais de 30 tipos de 

relatórios personalizáveis, o que facilitará muito a gestão de 

pessoas. 

Seu grande diferencial merece destaque aqui, pois o PontoTel é 

um ótimo aliado na coleta de indicadores. Ele verifica as 

informações da jornada de todos os funcionários e fornece ótimos 

relatórios. 

Você já viu como um bom sistema de ponto beneficia o seu 

negócio? 

Se você está interessado no sistema ProntoTel, não perca a 

oportunidade de agendar uma demonstração para saber mais 

sobre todos os outros recursos que ele oferece! 

 

 

 

MÓDULO 3: INSS, IFRRF E FGTS 

 

A Previdência Social, mediante contribuição, tem por fim 

assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de 

manutenção, por motivo de incapacidade, desemprego 

involuntário, idade avançada, tempo de serviço, encargos 

familiares e prisão (Prisão = Auxílio Reclusão, somente os 

dependentes do segurado tem direito, mas para os dependentes 

terem direito o segurado tem que estar recolhendo paro o INSS 

antes da prisão, caso o segurado ganhe salário acima de 

R$ 1.503,25 antes da prisão os dependentes não terão direito ao 

benefício) ou morte daqueles de quem dependiam 

economicamente. Lei nº 8.213/91, Art. 1º e Portaria n°15/2018. 



 

 

 

 

O Regime Geral de Previdência Social compreende as seguintes 

prestações, devidas inclusive em razão de eventos decorrentes de 

acidente do trabalho, expressas em benefícios e serviços: 

 

✓ Aposentadoria por invalidez; 

✓ Aposentadoria por idade; 

✓ Aposentadoria por tempo de contribuição; 

✓ Aposentadoria especial; 

✓ Auxílio-doença; 

✓ Salário-família; 

✓ Salário-maternidade; 

✓ Auxílio-acidente. 

 

Quanto aos Dependentes: pensão por morte; auxílio-reclusão. 

 

A contribuição para a Previdência é composta de duas parcelas: 

 

 

Uma parcela é calculada mediante a aplicação de uma 

determinada alíquota sobre o salário do empregado, conforme 

tabela abaixo. 

 

 



 

 

 

 

 

 

A outra parcela é paga pela empresa, geralmente o valor da 

alíquota é de 20% de INSS Patronal sobre a folha de pagamento, 

tirando os valores que por lei não tem incidência de INSS, tais 

como: Vale Transporte, Alimentação, Salário Família etc.. 

O Recolhimento do INSS - sobre os rendimentos do trabalhador é 

feito por meio da Guia de Previdência Social – GPS, mas após 

entrar em vigor o E-Social vai ser através da do Documento de 

Arrecadação de Receitas Federais - DARF. 

Prazo para o Recolhimento - Empresa ou Equiparada - Até o dia 

20 (vinte) do mês seguinte àquele a que as contribuições se 

referirem, ou até o dia útil imediatamente anterior, quando não 

houver expediente bancário na data do vencimento. 

 

Cálculo para o INSS 

 

1) Funcionário, com salário de 2.100,00 por mês. Quanto a 

empresa terá que descontar do funcionário e qual valor a 

empresa terá que recolher? 

TABELA PROGRESSIVA INSS - 2021 
 

Salário Contribuição (R$) Alíqu 
otas 

Parcelas a 
deduzir 

Até R$ 1.100,00 7,5% ----------------- 

De R$ 1.100,01 e R$ 2.203,48 9% R$ 16,50 

De R$ 2.203,49 e 3.305,22 12% R$ 82,60 

De R$ 3.305,23 e 6.433,57 14% R$ 148,71 

Total = 6.433,57 X 14% = 900,70 – 148,71 = 751,99 



 

 

 

 

Desconto do funcionário: 2.100,00 x 9% (Tabela INSS) = 189,00 - 

16,50 = 172,50 

A empresa paga o valor de 20% sobre o salário deste funcionário: 

2.100,00 x 20% = 420,00 

Total que a Empresa terá que recolher na Guia de GPS = 172,50 + 

420,00 = 592,50 
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– IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF 

 

O desconto do Imposto de Renda Retido na Fonte sobre os 

rendimentos do trabalhador assalariado deve ser feito pelas 

fontes pagadoras, mediante a aplicação da tabela progressiva e 

o recolhimento é feito através do Documento de Arrecadação de 

Receitas Federais - DARF. 

Para que serve o IRRF: melhorias em estradas, pontes, projetos 

culturais e esportivos, saneamento básico etc. 



 

 

 

 

 

O Vencimento do DARF é até o dia 20 (vinte) do mês seguinte 

àquele a que as contribuições se referirem, ou até o dia útil 

imediatamente anterior, quando não houver expediente 

bancário na data do vencimento. 

Para a empresa descontar o Imposto de Renda de um funcionário, 

a regra é primeiramente deduzir o INSS do salário do funcionário, 

depois os dependentes se o funcionário tiver e a Pensão caso 

funcionário tenha que pagar. 

Dispensa de Retenção de Imposto de Renda 

O imposto ou contribuição administrado pela Secretaria da 

Receita Federal, arrecadado sob um determinado código de 

receita, que, no período de apuração, resultar inferior a R$ 10,00 

(dez reais), deverá ser adicionado ao imposto ou contribuição de 

mesmo código, correspondente aos períodos subsequentes, até 

que o total seja igual ou superior a R$ 10,00 (dez reais), quando, 

então, será pago ou recolhido no prazo estabelecido na 

legislação para este último período de apuração. 

 

 

 

Tabela de IRRF a partir de janeiro de 2021 
Tabela com as parcelas a deduzir para cada faixa 

DE ATÉ PERCENTUAL PARCELA A 
DEDUZIR DO IR 

0,00 R$ 1.903,98  ----------------- 

R$ 1.903,99 R$ 2.826,65 7,5% R$ 142,80 

R$ 2.826,66 R$ 3.751,05 15% R$ 354,80 

R$ 3.751,06 R$ 4.664,68 22,5% R$ 636,13 
 Acima de R$ 4.664,68 27,5% R$ 869,36 

Valor a deduzir por dependente – R$ 189,59 



 

 

 

Cálculo de Imposto de Renda - Funcionário 

 

1) Funcionário, ganha 6.000,00, paga pensão de 25% do salário 

base e tem um dependente. Quanto ele terá que pagar de 

Imposto Renda? 

 

Salário: 6.000,00 

INSS: 6.000,00 x 14% = 840,00 – 148,71 = 691,29 

Pensão 25% salário base: 6.000,00 x 25% = 1.5000,00 

Um Dependente de acordo com a tabela de IR: 189,59 

 

Cálculo de IR: 6.000,00 – 691,29 – 1.500,00 – 189,59 = 3.619,12 (Tab. 

IR) x 15% = 542,87 

– 354,80 (Fator Redutor) = 188,07 Valor a pagar de IR: 188,07 
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– FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS 

 

O FGTS é constituído de contas vinculadas, abertas em nome de 

cada trabalhador, quando o empregador efetua o primeiro 

depósito. O saldo da conta vinculada é formado pelos depósitos 



 

 

 

mensais efetivados pelo empregador, acrescidos de atualização 

monetária e juros. Lei nº 5.107/66 e Lei 8.036/90. 

Todos os trabalhadores regidos pela CLT, rurais, os temporários, os 

intermitentes, domésticos, os avulsos, os safreiros (operários rurais, 

que trabalham apenas no período de 

  

 

colheita) e os atletas profissionais (jogadores de futebol, vôlei, 

etc.). O diretor não- empregado poderá ser equiparado aos 

demais trabalhadores sujeitos ao regime do FGTS. O valor será o 

correspondente a 8% (oito por cento) do salário bruto pago ao 

trabalhador. Para os contratos de trabalho firmados nos termos da 

Lei nº 11.180/2005 - Contrato de Aprendizagem, o percentual é 

reduzido para 2% (dois por cento). No caso de Trabalhador 

Doméstico Lei Complementar nº 150/2015, o recolhimento é 

correspondente a 11,2 %, sendo 8% a título de depósito mensal e 

3,2% a título de antecipação do 

recolhimento rescisório. 

É importante ressaltar que o FGTS não é descontado do salário do 

funcionário, pois é uma obrigação a ser paga pelo empregador. 

 

A data que a empresa tem que recolher o FGTS 

 

O empregador ou o tomador de serviços deve realizar o depósito 

na conta vinculada ao FGTS do trabalhador até o dia 7 de cada 

mês. 



 

 

 

 

Cálculo de FGTS 

 

1)Funcionário, com salário de 1.800,00 por mês. Quanto à empresa 

terá que recolher para a conta do FGTS do funcionário? 

 

Salário: 1.800,00 

Recolhimento de FGTS: 1.800,00 x 8% = 144,00 

 

2)Jovem Aprendiz, ganha 1.070,00 de salário. Quanto a empresa 

terá que recolher na conta do FGTS? 

 

Salário: 1.070,00 

Recolhimento de FGTS: 1.070,00 x 2% = 21,40 

 

3)Empregada Doméstica, ganha 1.350,00 de salário. Quanto o 

empregador terá que recolher na conta do FGTS? 

 

Salário: 1.350,00 

Recolhimento de FGTS: 1.350,00 x 11,2% = 151,20. 



 

 

 

MÓDULO 4: VALE TRANSPORTE 

 

São beneficiários do Vale-Transporte, os trabalhadores em geral, 

tais como: 

 

• os empregados; 

• os empregados domésticos; 

• os trabalhadores de empresas de trabalho temporário; 

• os empregados a domicílio, para os deslocamentos indispensáveis à 

prestação do trabalho, percepção de salários e os necessários ao 

desenvolvimento das relações com o empregador; 

• os empregados do subempreiteiro, em relação a este e ao empreiteiro 

principal; 

• os atletas profissionais. 

 

O Vale-Transporte constitui benefício que o empregador 

antecipará ao trabalhador para utilização efetiva em despesas de 

deslocamento residência-trabalho e vice-versa. 

O Vale-Transporte é utilizável em todas as formas de transporte 

coletivo público urbano ou, ainda, intermunicipal e interestadual com 

características semelhantes ao urbano, operado diretamente pelo 

poder público ou mediante delegação, em linhas regulares e com 

tarifas fixadas pela autoridade competente. 

 

 

 

 



 

 

 

O VALE-TRANSPORTE SERÁ CUSTEADO: 

 

• pelo beneficiário, na parcela equivalente até 6% (seis por cento) 

de seu salário básico ou vencimento, excluídos quaisquer adicionais ou 

vantagens; 

• pelo empregador, no que exceder à parcela referida neste caso de 6%; 

e 

• o montante percebido no período, para os trabalhadores 

remunerados por tarefa ou serviço feito ou quando se tratar de 

remuneração constituída exclusivamente de comissões, percentagens, 

gratificações, gorjetas ou equivalentes. 

 

O VALE-TRANSPORTE, NO QUE SE REFERE À CONTRIBUIÇÃO DO 

EMPREGADOR: 

 

• não tem natureza salarial, nem se incorpora à remuneração do 

beneficiário para quaisquer efeitos; 

• não constitui base de incidência de contribuição previdenciária 

ou do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço; 



 

 

• não é considerado para efeito de pagamento da Gratificação de 

Natal; 

• não configura rendimento tributável do beneficiário. 

O Formulário de Concessão do Vale-Transporte assinado pelo 

empregado, autorizará ou não o empregador a descontar o equivalente 

a até 6%, mensal, do funcionário que tem direito ao benefício. 

 

CÁLCULO DE VALE TRANSPORTE 

 

1) Funcionário, com salário de 1.150,00 por mês, gasta 8,80 por dia de 

Vale Transporte. Quanto à empresa terá que descontar do funcionário e 

custear o restante do Transporte do mesmo no mês que tenha 22 dias 

úteis? 

Salário: 1.150,00 X 6% = 69,00 – A empresa vai descontar do funcionário. 

Valor Total de Transporte para o mês: 8,80 X 22 dias = 193,60 Valor 

que a empresa terá que custear: 193,60 – 69,00 = 124,60 

 

O Cálculo dos 6% de Vale Transporte também pode ser feito de 

outra forma. Salário: 1.150,00 / 30 dias X 22 dias úteis X 6% = 50,60 

Usando essa forma seria descontado do funcionário o valor de 

50,60. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

MÓDULO 5: VALE REFEIÇÃO 

 

 

O Vale Refeição ou Alimentação é uma parcela paga “in-natura” 

pela empresa, não tem natureza salarial, não se incorpora à 

remuneração para quaisquer efeitos, não constitui base de 

incidência de contribuição previdenciária ou do Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço e nem se configura como 

rendimento tributável do trabalhador. 

A Lei não obriga o empregador a disponibilizar refeição ou 

alimentação ao funcionário, mas se o empregador disponibilizar 

só poderá descontar do funcionário até 20% do custo da refeição 

conforme artigo da CLT abaixo: 

 

“A participação do trabalhador fica limitada a 20% (vinte por 

cento) do custo direto da 

refeição. Art. 458 – CLT.” 

Cálculo do Vale Refeição ou Alimentação 

 

1) Funcionário, com salário de 1.500,00 por mês, com custo de 

alimentação de R$ 21,00 reais por dia, suponhamos que o mês 

tenha 22 dias úteis. Quanto a empresa terá que pagar de 

alimentação ao funcionário e quanto poderá ser descontado do 

mesmo? 

 

Valor da Alimentação por dia 21,00 por dia: 21,00 X 22 dias úteis = 

462,00 por mês. 



 

 

Valor descontado do funcionário: 462,00 X 20% = 92,40 

Valor que a empresa terá que custear: 462,00 – 92,40 = 369,60 

 

Observação: A empresa pode descontar 1,00 apenas do 

funcionário por mês de alimentação, a lei entende que caso não 

seja descontado nenhum valor “vira salário” e incorporando ao 

salário serão recolhidos alguns encargos tais como: INSS, IR, FGTS 

etc... 

 

 

MÓDULO 6:  FALTAS E ATRASOS 

 

As Faltas não justificadas têm por consequência o desconto da 

remuneração dos dias não trabalhados do empregado. Além do 

desconto da remuneração a empresa também desconta o 

Repouso Semanal Remunerado. 

É facultado às partes, mediante acordo individual escrito, 

convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, estabelecer 

horário de trabalho de doze horas seguidas por trinta e seis horas 

ininterruptas de descanso, observados ou indenizados os 

intervalos para repouso e alimentação. Lei 13.467/17, Art. 59-A. 

A remuneração mensal pactuada pelo horário abrange os 

pagamentos devidos pelo descanso semanal remunerado e pelo 

descanso em feriados e serão considerados compensados os 

feriados e as prorrogações de trabalho noturno. 

Observação: O RSR é aos domingos e Feriados, ou seja, o 

funcionário trabalha de segunda à sábado e descansa nos 

domingos e feriados (exceção para empresas que trabalham 

com sistema de revezamento como o comércio), convenhamos 

que no salário do mesmo já está incluído o valor para esses 

descansos, logo se ele falta um dia entre segunda à sábado 

perde o valor que já estava embutido no domingo. Lembrando 



 

 

que para legislação os dias úteis são de segunda à sábado e os 

dias não úteis domingos e feriados. 

  

 

Cálculo do Desconto das Faltas e RSR 

 

1)Funcionário, com salário de 1.100,00 por mês, trabalha em 

escala 6 x 1, faltou 3 dias na mesma semana. Quanto à empresa 

terá que descontar do funcionário? 

 

Salário: 1.100,00 / 30 dias = 36,67 por dia 

3 Faltas: 36,67 X 3 dias = 110,01 Desconto do RSR: 1 dia = 36,67 

Total dos Descontos referente as 3 Faltas e 1 RSR: 146,68 

 

 

2)Funcionário, com salário de 1.450,00 por mês, trabalha em 

escala 6 x 1, faltou 4 dias, sendo que 2 dias em uma semana e os 

outros 2 dias na outra semana. Quanto à empresa terá que 

descontar do funcionário? 

Salário: 1.450,00 / 30 dias = 48,33 por dia 

2 Faltas na primeira semana: 48,33 X 2 dias = 96,66 Desconto do 

RSR na primeira semana – 1 dia = 48,33 

2 Faltas na segunda semana – 1 dia: 48,33 X 2 dias = 96,66 

Desconto do RSR na segunda semana: 48,33 

 



 

 

Total dos Descontos referente as 4 Faltas e o 2 RSRs = 289,98 

 

3)Funcionário, com salário de 1.450,00 por mês, trabalha em 

escala 6 x 1, faltou 2 dias (segunda e terça feira), sendo que na 

quinta feira era feriado. Quanto à empresa terá que descontar do 

funcionário? 

 

Salário: 1.450,00 / 30 dias = 48,33 por dia 

2 Faltas referente à segunda e terça feira: 48,33 X 2 dias = 96,66 

Desconto do RSR do Domingo: 48,33 

Desconto do RSR do Feriado: 48,33 

 

Total dos Descontos referente as 2 Faltas e o 2 RSRs: 193,32 

  

 

Cálculo do Desconto das Faltas nas Escalas de 12 por 36 

 

4)Funcionário, com salário de 1.630,00 por mês, faltou 3 dias. 

Quanto à empresa terá que descontar do funcionário? 

 

Salário: 1.630,00 / 30 dias = 54,33 por dia 

3 Faltas: 54,33 X 3 dias = 162,99 

Desconto do RSR: 54,33 X 3 dias = 162,99 

 



 

 

Total dos Descontos referente as 3 Faltas e o 3 RSRs = 325,98 

 

Observação: Na escala de 12 por 36 o funcionário trabalha 1 dia 

e folga 1 dia, se ele faltar 3 dias além do desconto das faltas 

também perde o valor dos 3 dias já embutidos em seu salário 

referente ao RSR. A cada falta desconta-se um RSR. 

 

16 – ATRASOS DO FUNCIONÁRIO 

 

O § 1º, do art. 58, da CLT, estabelece que não serão descontadas 

nem computadas como jornada extraordinária as variações de 

horário no registro de ponto dos empregados não excedentes a 

5 minutos, observado o limite máximo de 10 minutos diários. 

Não existe o que muitos dizem dos “15 minutos de tolerância”, 

caso o empregado se atrase 15 minutos na entrada do trabalho, 

terá esses 15 minutos descontados de seu salário. 

O mesmo vale para a saída, caso o empregado fique 15 minutos 

a mais no trabalho, deverá receber 15 minutos de horas extras. 

 

Cálculo dos atrasos do funcionário 

 

1)O Funcionário chegou atrasado 15 minutos na segunda e 22 

minutos na terça feira de uma determinada semana, ganha 

salário de 1.300,00 por mês. Quanto à empresa terá que 

descontar de atrasos do funcionário? 

1

 

– Passo achar o Valor hora – Salário: 1.300,00 / 220hs = 5,90 por 

hora 



 

 

2

 

– Passo – Transformar os minutos: 37min/60min que equivale a 1 

hora = 0,6166 (Centésimos de hora) 

3

 

– Passo: 5,90 X 0,6166 (Centésimo de hora) = 3,64 Total a descontar 

= 3,64 

  

 

2)O Funcionário chegou atrasado 1 hora e 12 minutos na quinta 

feira e 35 minutos na sexta feira de uma determinada semana, 

ganha Salário de 1.300,00 por mês. Quanto à empresa terá que 

descontar de atrasos do funcionário? 

 

1

 

– Passo achar o Valor hora - Salário = 1.300,00 / 220hs = 5,90 por 

hora 

2

 

– Passo – Transformar os minutos = 47min/60min que equivale a 1 

hora = 0,7833 (Centésimos de hora) 

3

 

– Passo soma às 1h inteira mais 0,7833 = 1,7833 4 – Passo - 5,90 X 

1,7833 = 10,52 

 

Total a descontar = 10,52 

 

 



 

 

MÓDULO 7: CÁLCULOS DE CONTRACHEQUES 

 

CÁLCULO DE CONTRACHEQUE COM SALÁRIO FAMÍLIA 

 

1) Funcionário, com salário de 1.106,04, trabalha 220hs por mês, fez 15hs 

extras a 50%, tem dois filhos menores de 14 anos, utiliza VT de 8,60 por 

dia, VR de 13,20 por dia e desconta 10% do valor das refeições. Trabalha 

em escala 5 por 2, considerando o mês com 21 dias trabalhados. Para 

Cálculo de RSR: 25 dias úteis e 6 dias não úteis. Calcular os proventos e 

descontos do funcionário. 

 

FORMA DE CÁLCULO. 

Salário do Funcionário: 1.106,04 

Cálculo das Horas Extras – 50%: 1.106,04 / 220hs = 5,02745 + 50% 

X 15hs = 113,1177 = 

113,12 

Cálculo da DSR: 113,12 / 25 dias úteis X 6 dias não úteis = 27,1488 = 

27,15 

Base Salário Família: 1.106,04 + 113,12 + 27,15 = 1.246,31 pela 

tabela tem direito ao valor de 51,27 X 2 (filhos) = 102,54 

Desconto de INSS: 1.106,04 + 113,12 + 27,15 = 1.246,31 X 9% = 112,17 

– 16,50 = 95,67 

Desconto de Vale Transporte: 1.106,04 X 6% = 66,36 

Desconto de Alimentação: 13,20 (VR por dia) X 21 dias 

trabalhados = 277,20 X 10% = 27,72 Cálculo de FGTS: 1.106,04 + 

113,12 + 27,15 = 1.246,31 X 8% = 99,70 



 

 

 

 

 

 

 

CÁLCULO DE CONTRACHEQUE COM GRATIFICAÇÃO 

 

 

1) Funcionário, com salário de 1.493,79, trabalha 220hs por mês, com 

gratificação de 20% sobre o salário base, utiliza VT de 6,80 por dia, VR de 

17,00 por dia e desconta 10% do valor das refeições, tem plano 

Odontológico que é descontado 13,30 por mês. Trabalha em escala 5 

por 2, considerando o mês com 21 dias úteis trabalhados. Calcular os 

proventos e descontos do funcionário. 

 

FORMA DE CÁLCULO. 

Salário do funcionário: 1.493,79 

Gratificação da Função 20%: 1.493,79 X 20% = 298,76 

                                                                                 RECIBO                          DE                          PAGAMENTO 
NOME DA EMPRESA:                                                                                                            
CNPJ:                                                                                                                          
NOME DO FUNCIONÁRIO:                                               
CBO:                                                                MÊS/ANO:           

Código Descrição Referência Provento Desconto Base de Cálculo Tipo Evento 

0002 DIAS TRABALHADOS 30,00 1.106,04   Provento 

0005 SAL. FAMILIA 2,00 105,54   Provento 

0122 DSR H.E 50% 0,00 27,15   Provento 

0246 INTRAJORNADA 50% 15,00 113,12   Provento 

0003 I.N.S.S. 9,00  95,67  Desconto 

0006 VALE TRANSPORTE 6,00  66,36  Desconto 

0322 DESC.AUX.ALIMENTAÇÃO 10,00  27,72  Desconto 

   Proventos 1.351,85 Descontos 189,75 Líquido 1.162,10  

 Salário Base 1.106,04 Sal. Cont. INSS 
1.246,31 

Base Cal. FGTS 
1.246,31 

FGTS do Mês 
99,70 

Base Sal. Fam. 
1.246,31 

 

 



 

 

Desconto de INSS: 1.493,79 + 298,76 = 1.792,55 X 9% = 161,33 – 16,50 

= 144,83 

Desconto de Vale Transporte: 1.493,79 X 6% = 89,63 

Desconto de Alimentação: 17,00 (VR por dia) X 21 dias 

trabalhados = 357,00 X 10% = 35,70 Desconto Plano Odontológico: 

13,30 

Cálculo de FGTS: 1.493,79 + 298,76 = 1.792,55 X 8% = 143,40 

 

 

 

 

 

CONTRACHEQUE COM CÁLCULO DE PERICULOSIDADE, 

ADICIONAL NOTURNO, HORAS INTRAJORNADAS E EXTRAS 

 

3)Funcionário, com salário de 1.039,51, recebe Adicional de 

Periculosidade, trabalhou em horário Noturno 20hs, fez 15hs extras 

à 50%, não utiliza VT, VR de 12,70 por dia e desconta 20% do valor 

das refeições. Trabalha em escala de 12 por 36, considerando o 

mês com 21 dias trabalhados. Para Cálculo do RSR 25 dias úteis e 

6 dias não úteis. Calcular os proventos e descontos do funcionário. 

                                                                                 RECIBO                              DE                             PAGAMENTO 
NOME DA EMPRESA:                                                                                                                   
CNPJ:                                                                                                                                  
NOME DO FUNCIONÁRIO:                                                                        
CBO:                                                                                    MÊS/ANO:           

Código Descrição Referência Provento Desconto Base de Cálculo Tipo Evento 

0002 DIAS TRABALHADOS 30,00 1.493,79   Provento 

0251 GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO 20% 20,00 298,76   Provento 

0003 I.N.S.S. 9,00  144,83  Desconto 

0006 VALE TRANSPORTE 6,00  89,63  Desconto 

0322 DESC.AUX.ALIMENTAÇÃO 10,00  35,70  Desconto 

0436 ASSIST. ODONTO 0,00  13,30   Desconto 

   Proventos 1.792,55 Descontos 283,46 Líquido 1.509,09   

 Salário Base 1.493,79 Sal. Cont. INSS 
1.792,55 

Base Cal. FGTS 
1.792,55 

FGTS do Mês 
143,40 

   

 



 

 

 

FORMA DE CÁLCULO. 

Salário do funcionário: 1.039,51 

Cálculo Periculosidade: 1.039,51 X 30% = 311,85 

Cálculo da Hora: 1.039,51 + 311,85 = 1.351,36 / 220hs = 6,142545 X 

20% = 1,2285 

Adicional Noturno: 1,2285 X 20hs = 24,57 

Cálculo das Horas Extras – 50% - 15hs: 1.039,51 + 311,85 = 1.351,36 

/ 220hs = 6,142545 

+50% X 15 dias = 138,21 

Cálculo do RSR: 24,57 + 138,21 / 25 dias úteis X 6 dias não úteis = 

39,07 

Desconto de INSS: 1.039,51 + 311,85 + 24,57 + 138,21 + 39,07 = 

1.553,21 X 9% = 155,55 – 

16,50 = 139,05 

Desconto de Alimentação: 12,70 (VR por dia) X 21 dias 

trabalhados = 266,70 X 20% = 53,34 Cálculo de FGTS: 1.039,51 + 

311,85 + 24,57 + 138,21 + 39,07 = 1.553,21 X 8% = 124,26 

 



 

 

 

 

 

CONTRACHEQUE COM HORAS EXTRAS E IR 

 

4)Funcionário, com salário de 2.046,43, trabalha 220hs por mês, fez 

28hs extras à 50%, utiliza VT de 16,00 por dia, VR de 17,00 por dia e 

desconta 20% do valor das refeições. Desconta todo mês de 

empréstimo o valor de 508,00 e Convênio Farmácia 107,56. 

Trabalha em escala de 5 por 2, considerando o mês com 21 dias 

úteis trabalhados. Para Cálculo do RSR: 25 dias úteis e 6 dias não 

úteis. Calcular os proventos e descontos do funcionário. 

 

 

 

FORMA DE CÁLCULO. 

Salário do funcionário: 2.046,43 

Cálculo das Horas Extras – 50%: 28hs 

                                                                                 RECIBO                                 DE                                PAGAMENTO 
NOME DA EMPRESA:                                                                                                                         
CNPJ:                                                                                                                                        
NOME DO FUNCIONÁRIO:                                    
CBO:                                                                                    MÊS/ANO:           

Código Descrição Referência Provento Desconto Base de Cálculo Tipo Evento 

0002 DIAS TRABALHADOS 30,00 1.039,51   Provento 

0101 PERICULOSIDADE 30% 30,00 311,85   Provento 

0121 ADIC. NOTURNO 20,00 24,57   Provento 

0246 INTRAJORNADA 50% 15,00 138,21   Provento 

0122 DSR H.E/AD.NOT 0,00 39,07   Provento 

0003 I.N.S.S. 9,00  139,05  Desconto 

0322 DESC.AUX.ALIMENTAÇÃO 20,00  53,34  Desconto 

   Proventos 1.553,21 Descontos 192,39 Líquido 1.360,82  

 Salário Base 1.039,51 Sal. Cont. INSS 1.553,21 Base Cal. FGTS 1.553,21 FGTS do Mês 124,26   

 



 

 

Salário 2.046,43 / 220hs = 9,301954 + 50% X 28hs = 390,68 

Cálculo do RSR: 390,68 / 25 dias úteis X 6 dias não úteis = 93,76 

Desconto de INSS: 2.046,43 + 390,68+ 93,76 = 2.530,87 X 12% = 

303,70 – 82,60 = 221,10 Desconto de IR: 2.530,87 – (221,10 - INSS) = 

2.309,77 

Tabela do IR: 2.309,77 X 7,5% (Tab. IR) = 173,23 – 142,80 (Deduzir 

Tab. IR) = 30,43 

Desconto de Vale Transporte: 2.046,43 X 6% = 122,79 

Desconto de Alimentação: 17,00 (VR por dia) X 21 dias 

trabalhados = 357,00 X 20% = 71,40 Desconto de Empréstimo: 

508,00 

Desconto de Auxílio Farmácia: 107,56 

Cálculo de FGTS: 2.046,43 + 390,68+ 93,76 = 2.530,87 X 8% = 202,47 

 

 

 

 

                                                                                 RECIBO                             DE                            PAGAMENTO 
NOME DA EMPRESA:                                                                                                                  
CNPJ:                                                                                                                                
NOME DO FUNCIONÁRIO:                                                                    
CBO:                                                                                   MÊS/ANO:           

Código Descrição Referência Provento Desconto Base de Cálculo Tipo Evento 

0002 DIAS TRABALHADOS 30,00 2.046,43   Provento 

0246 INTRAJORNADA 50% 28,00 390,68   Provento 

0122 DSR H.E/AD.NOT 0,00 93,76   Provento 

0003 I.N.S.S. 12,00  221,10  Desconto 

0004 I.R.R.F 7,50  30,43  Desconto 

0006 VALE TRANSPORTE 6,00  122,79  Desconto 

0322 DESC.AUX.ALIMENTAÇÃO 20,00  71,40  Desconto 

0312 EMPRESTIMO 0,00  508,00  Desconto 

0406 CONV. FARMACIA 0,00  107,56  Desconto 

   Proventos 2.530,87 Descontos 1.061,28 Líquido 1.469,59  

 Salário Base 2.046,43 Sal. Cont. INSS 2.530,87 Base Cal. FGTS 
2.530,87 

FGTS do Mês 202,47 Base de Cálc. IRRF 
2.309,77 

 

 



 

 

 

CONTRACHEQUE COM FALTAS NÃO JUSTIFICADAS E DESCONTO 

DE RSR 

 

 

5)Funcionário, com salário de 1.891,15, trabalha 220hs por mês, 

utiliza VT de 6,80 por dia, VR de 17,00 por dia e desconta 10% do 

valor das refeições. Faltou 3 dias no mês anterior, na semana que 

tinha um feriado. Trabalha em escala de 5 por 2, considerando o 

mês com 19 dias úteis trabalhados. Calcular os proventos e 

descontos do funcionário. 

 

FORMA DE CÁLCULO. 

Salário do funcionário: 1.891,15 

Desconto das faltas: 1.891,15 / 30 dias X 3 faltas = 189,12 

Desconto do RSR: 1.891,15 / 30 dias X 2 RSR = 126,07 

Desconto de INSS: 1.891,15 – 189,12 – 126,08 = 1.575,95 X 9% = 

141,83 – 16,50 = 125,33 

Desconto de Vale Transporte: 1.891,15 X 6% = 113,47 

Desconto de Alimentação: 17,00 (VR por dia) X 19 dias 

trabalhados = 323,00 X 10% = 32,30 Desconto de Vale Transporte 

Recebido a Maior: 6,80 X 3 dias = 20,40 

Desconto de Vale Refeição Recebido a Maior: 17,00 X 3 dias = 

51,00 Cálculo de FGTS: 1.891,15 – 189,12 – 126,08 = 1.575,95 X 8% = 

126,07 

 

 



 

 

 

 

 

CONTRACHEQUE COM HORAS EXTRAS E FALTAS 

 

 

6)Funcionário, com salário de 1.197,72, trabalha 220hs por mês, fez 

12hs extras a 50%, pega VT de 7,40 por dia, VR de 15,55 por dia e 

desconta 20% do valor das refeições. Faltou 4 dias no mês anterior, 

sendo 1 dia em cada semana. Trabalha em escala de 5 por 2, 

considerando o mês com 19 dias trabalhados. Para Cálculo do 

RSR 25 dias úteis e 6 dias não úteis. Calcular os proventos e 

descontos do funcionário. 

 

FORMA DE CÁLCULO. 

Salário do funcionário: 1.197,72 

Cálculo das Horas Extras – 50%: 12hs 

Salário 1.197,72 / 220hs = 5,44418 + 50% (8,16627) X 12hs = 97,99 = 

98,00 

                                                                                 RECIBO                               DE                               PAGAMENTO 
NOME DA EMPRESA:                                                                                                                      
CNPJ:                                                                                                                                    
NOME DO FUNCIONÁRIO:                                      
CBO:                                                                                        MÊS/ANO:          

Código Descrição Referência Provento Desconto Base de Cálculo Tipo Evento 

0002 DIAS TRABALHADOS 30,00 1.891,15   Provento 

0003 I.N.S.S. 9,00  125,33  Desconto 

0322 DEC.AUX.ALIMENTAÇÃO 10,00  32,30  Desconto 

0006 VALE TRANSPORTE 6,00  113,47  Desconto 

0234 VALE REF.MES.ANT 3,00  51,00  Desconto 

0108 V.T.MES ANTERIOR 3,00  20,40  Desconto 

0128 FALTAS 3,00  189,12  Desconto 

0129 DSR (DESCONTO) 2,00  126,08  Desconto 

   Proventos 1.891,15 Descontos 657,70 Líquido 1.233,45  

 Salário Base 1.891,15 Sal. Cont. INSS 1.575,95 Base Cal. FGTS 1.575,95 FGTS do Mês 126,07   

 



 

 

Cálculo do RSR: 98,00 / 25 dias úteis X 6 dias não úteis = 23,52 

Desconto das faltas: 1.197,72 / 30 dias X 4 dias de faltas = 159,70 

Cálculo do RSR: 1.197,72 / 30 dias X 4 dias DSR = 159,70 

Desconto de INSS: 1.197,72 + 98,00 + 23,52 – 159,70 – 159,70 = 999,84 

X 7,5% = 74,99 

Desconto de Vale Transporte: 1.197,72 X 6% = 71,86 

Desconto de Alimentação: 15,55 (VR por dia) X 19 dias 

trabalhados = 295,45 X 20% = 59,09 Desconto de Vale Transporte 

Recebido a Maior: 7,40 X 4 dias = 29,60 

Desconto de Vale Refeição Recebido a Maior: 15,55 X 4 dias = 

62,20 

Cálculo de FGTS: 1.197,72 + 98,00 + 23,52 – 159,70 – 159,70 = 999,84 

X 8% = 79,99 

 

 

 

 

                                                                                 RECIBO                            DE                           PAGAMENTO 
NOME DA EMPRESA:                                                                                                               
CNPJ:                                                                                                                              
NOME DO FUNCIONÁRIO:                                      
CBO:                                                                              MÊS/ANO:           

Código Descrição Referência Provento Desconto Base de Cálculo Tipo Evento 

0002 DIAS TRABALHADOS 30,00 1.197,72   Provento 

0246 INTRAJORNADA 12,00 98,00   Provento 

0122 DSR H.E 0,00 23,52   Provento 

0003 I.N.S.S. 7,5  74,99  Desconto 

0006 VALE TRANSPORTE 6,00  71,86  Desconto 

0108 V.T.MES ANTERIOR 4,00  29,60  Desconto 

0128 FALTAS 4,00  159,70  Desconto 

0129 DSR (DESCONTO) 4,00  159,70  Desconto 

0322 DESC.AUX.ALIMENTAÇÃO 20,00  59,09  Desconto 

0234 VALE REF.MES ANT. 4,00  62,20  Desconto 

   Proventos 1.319,24 Descontos 617,14 Líquido 702,10  

 Salário Base 1.197,72 Sal. Cont. INSS 999,84 Base Cal. FGTS 999,84 FGTS do Mês 79,99   

 



 

 

 

MÓDULO 8:  PENSÃO ALIMENTÍCIA 

 

Pensão alimentícia é a quantia fixada pelo juiz a ser atendida pelo 

responsável (pensioneiro), para manutenção dos filhos e/ou 

cônjuge. 

O valor poderá ser fixado por: Salário-Mínimo; Salário Base (Salário 

em carteira sem adicionais); Salário Bruto (Salário com adicionais: 

horas extras, adicional noturno etc). 

 

Cálculo do Desconto de Pensão Alimentícia 

 

1) Funcionário, com salário de 1.770,00 por mês, paga 30% do 

salário-mínimo de pensão alimentícia. Quanto à empresa terá 

que descontar do funcionário? 

TABELA PROGRESSIVA INSS - 2021 
 

Salário Contribuição (R$) Alíquotas Parcelas a deduzir 

Até R$ 1.100,00 7,5% ----------------- 

De R$ 1.100,01 e R$ 2.203,48 9% R$ 16,50 

De R$ 2.203,49 e 3.305,22 12% R$ 82,60 

De R$ 3.305,23 e 6.433,57 14% R$ 148,71 

Total = 6.433,57 X 14% = 900,70 – 148,71 = 751,99 

 
TABELA SALÁRIO FAMÍLIA 2021 

 

REMUNERAÇÃO QUOTA 

Até R$ 0,00 a R$ 1.503,25 R$ 51,27 

Acima de R$ 1.503,25 Não tem direito 

 
Tabela de IRRF a partir de janeiro de 2021 

Tabela com as parcelas a deduzir para cada faixa 
DE ATÉ PERCENTUAL PARCELA A 

DEDUZIR DO IR 
0,00 R$ 1.903,98  ----------------- 

R$ 1.903,99 R$ 2.826,65 7,5% R$ 142,80 

R$ 2.826,66 R$ 3.751,05 15% R$ 354,80 

R$ 3.751,06 R$ 4.664,68 22,5% R$ 636,13 
 Acima de R$ 4.664,68 27,5% R$ 869,36 

Valor a deduzir por dependente – R$ 189,59 



 

 

 

Salário do funcionário: 1.770,00 

Salário Mínimo: 1.100,00 X 30% = 330,00 Total a descontar do 

funcionário = 330,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

REFERÊNCIAS/LINKS RECOMENDADOS 

 

https://www.pontotel.com.br/salario-e-remuneracao-diferenca/ 

https://www.pontotel.com.br/adicional-noturno/ 

https://www.tst.jus.br/jornada-de-trabalho 

https://nobeadvogados.jusbrasil.com.br/artigos/542910412/8-

pontos-principais-sobre-participacao-nos-lucros-ou-resultados-

plr-para-voce-entender-seu-direito 

https://www.caf.com/pt/sobre-a-caf/o-que-fazemos/productos-

y-servicios/participa%C3%A7%C3%B5es-acionarias/ 

https://santtossantana.com.br/artigos/gorjetas-comissoes-

premios/ 

https://www.copastur.com.br/blog/reembolso-de-despesas-em-

viagens-corporativas/ 
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