
 

FOLHA DE PAGAMENTO 
 

CÁLCULO PAGAMENTO FÉRIAS MP 927/2020 

 

CONFIGURAÇÃO PARA PAGAMENTO 

Em Módulos\ Férias\ Controle Pagamentos Férias - MP 927/2020\ Configuração, para o mês 

12/2020 criado o Processamento 13 – Pagamento Férias MP 927 e retirados os 

processamentos 2-Pagamento Mensal e 4-Segunda Parcela do 13º salário. 

Este novo processamento será carregado automaticamente ao selecionar o mês/ano como 

12/2020 e será exibido de forma desabilitada não permitindo alteração. 

 

 
 

Todos os funcionários que estavam configurados para pagamento nos processamentos 2 e 4 

para o Mês/Ano 12/2020 serão listados no novo processamento. 

 

  



 

EXCLUSÃO DE CONTROLE DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 

Em Módulos\ Férias\ Controle Pagamentos Férias - MP 927/2020\ Configuração incluído o 

botão excluir. 

Ao clicar em excluir será aberto a tela de Exclusão de Controle de Pagamento Férias – MP 

927/2020 onde é possível marcar todos os funcionários para exclusão, ou selecionar quais 

deseja excluir e efetuar a exclusão da configuração. 

 

 

  



 

CÁLCULO PAGAMENTO FÉRIAS MP 927/2020 

Em Módulos\ Férias\ Controle Pagamentos Férias - MP 927/2020\ Cálculo - Competência 

12/2020 criada rotina para realizar o pagamento das verbas de 1/3 e abono de férias não 

pagos na concessão. 

 

Mês/Ano → Preenchimento automático como 12/2020 não permitindo alteração. 

Data de Pagamento → Ao inserir a data de pagamento, será atualizado a coluna Data 

Pagamento da grid para todos os funcionários. 

 

Caso seja necessário alterar a data de pagamento para alguns funcionários, com um duplo 

clique no campo Data Pagamento é possível editar a data e inserir a data desejada. 

  

 

Não é permitido por esta rotina editar as configurações de Adicional 1/3 e Abono. Havendo a 

necessidade de alterar a configuração do pagamento é necessário clicar no botão  

“Configuração”, este atalho abre a rotina Módulos\ Férias\ Controle Pagamentos Férias - MP 

927/2020\ Configuração. 

 

Através do botão Calcular é feito o cálculo das verbas de 1/3 Férias e Abono: 

 



 

 
 

Pode ser impresso os holerites ao concluir o cálculo, basta clicar no botão SIM do aviso do 

sistema, nesta ação o sistema direciona para a rotina de emissão de Holerites já configurado 

para o processamento 13 – Pagamento Férias MP 927. 

 

 
 

 

ALTERAÇÃO DE PROCESSAMENTOS 

Em Módulos\ Férias\ Controle Pagamentos Férias - MP 927/2020\ Alteração de 

Processamentos incluído a rotina de alteração de processamentos exclusiva para o 

processamento 13 – Pagamento Férias MP 927. 

O intuito desta rotina é permitir a alteração do valor dos eventos calculados e também, 

recalcular os impostos. 

Não é permitido incluir ou excluir eventos por esta rotina, apenas alterar os valores já 

calculados. 

 

Observação: A rotina de Utilitários\ Alteração de Processamentos não permitirá alterar nada 

relacionado ao processamento 13 –  Pagamento Férias MP 927.  

  



 

ESTORNO DE PAGAMENTO FÉRIAS 

Em Módulos\ Férias\ Controle Pagamentos Férias - MP 927/2020\ Estorno do Cálculo é 

possível estornar o cálculo do pagamento de férias que foi executado na rotina de Módulos\ 

Férias\ Controle Pagamentos Férias - MP 927/2020\ Cálculo - Competência 12/2020. 

 

  
 

Para o estorno pode ser utilizado os filtros de Funcionário e Data do Pagamento e a seleção 

poderá ser realizada marcando todos os funcionários através do botão → Marcar todos. 

 

Ao estornar, será realizado o estorno do cálculo do processamento 13 – Pagamento Férias MP 

927 caso a folha de pagamento de Dezembro de 2020 não tenha sido calculada, se houve 

cálculo de folha Normal de Dezembro de 2020 é necessário primeiro estornar a folha, para 

então realizar o estorno de Pagamento Férias MP 927. 

  



 

VALIDAÇÃO NA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 

Em Módulos\ 13º Salário\ Segunda Parcela e Módulos\ Processamentos Agrupados criada 

validação que visa alertar quando houver funcionários que ainda não tiveram a quitação de 1/3 

e ou abono de férias. 

 

Ao processar o cálculo em Módulos\ 13º Salário\ Segunda Parcela será emitido o aviso do 

sistema 

 

 
 

Ao clicar em SIM será exibido a relação dos funcionários cujo pagamento das verbas ainda não 

foi realizado, ou seja, ainda não foi feito a configuração e o cálculo do Pagamento Férias MP 

927. 

 

 

Ao processar o cálculo através da rotina Módulos\ Processamentos Agrupados o sistema 

exibirá o info. conforme abaixo: 



 

 

  



 

CÁLCULO DA FOLHA DE DEZEMBRO/2020 

Em Módulos\ Pagamento Mensal\ Cálculo da Folha no cálculo de dezembro de 2020 quando 

houver pagamento através do processamento 13 – Pagamento Férias MP 927 o sistema irá 

carregar os eventos que foram calculados neste novo processamento e fará o desconto do 

valor líquido já pago através do evento 99132 DESC. FERIAS MP 927 PGTO. 

 

 

Caso haja rescisão de contrato após o pagamento do processamento 13 – Pagamento Férias 

MP 927, será calculado o evento 99132 de igual forma no termo de rescisão de contrato, 

também descontando o valor já pago ao empregado. 



 

 

 

 

GERAÇÃO eSOCIAL 

O envio dos eventos de pagamento de 1/3 de férias e abono ao eSocial será feito através do 

envio dos eventos periódicos da competência 12/2020. 

 

GERAÇÃO PARA CRÉDITO EM CONTA 

Em Módulos\ Crédito em Conta incluído o processamento 13 – Pagamento Férias MP 927 para 

todos os bancos, assim, ao processar o cálculo em Módulos\ Férias\ Controle Pagamentos 

Férias - MP 927/2020\ Cálculo - Competência 12/2020 poderá ser gerado o arquivo de crédito 

em conta ao banco desejado. 

 



 

RELATÓRIOS FOLHA DE PAGAMENTO 

Incluído o processamento 13 – Pagamento Férias MP 927 nas rotinas que seguem: 

Relatórios\ Mensais\ Holerite 

Relatórios\ Mensais\ Folha Mensal 

Relatórios\ Mensais\ Resumo da Folha Mensal 

Relatórios\ Mensais\ Folha para Assinatura 

Relatórios\ Mensais\ Relação para Crédito em Conta 

 

 


