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Versão 371 do SAP – Sistema de Administração de Pessoal 

JANEIRO/2021 

 
A versão 371 do SAP foi ajustada para atender as novas regras de cálculo da Contribuição 
Previdenciária Patronal do INSS sobre valores pagos pelo empregador referentes aos 15 
(quinze) primeiros dias de auxílio doença e sobre o Salário maternidade. O principal ajuste é  
isentar o cálculo  do patronal sobre estes valores e manter o desconto do servidor, dentre 
outros. 
 
1)  15 PRIMEIROS DIAS DE AUXÍLIO DOENÇA PAGO PELO EMPREGADOR  

Atenção para alteração da regra para registrar afastamentos por atestados médicos por períodos 
superiores há 15 dias. 

Conforme previsto no Manual do Usuário da SEFIP, os afastamentos por motivo de doença devem ser 
informados da seguinte forma: 

- Afastamentos até 15 dias utilizar código de movimentação P3 ,  
(P3 Afastamento temporário por motivo de doença, por período igual ou inferior a 15 dias) 
 

- Afastamentos superiores há 15 dias utilizar código de movimentação P1. 
(P1 Afastamento temporário por motivo de doença, por período superior a 15 dias) 

  

O P1 passa a ser utilizado apenas para os afastamentos a partir do 16º dia.  

Exemplos: 

A) Servidor afastado de 10/01/2021 a 15/01/2021 por doença – 6 dias 
Lançamento: P3 – Inicio 10/01/2021 e fim 15/01/2021 
 

B) Servidor afastado de 10/01/2021 a 15/02/2021 por doença – 37 dias 

Lançamento: P3 – Inicio 10/01/2021 e fim 14/01/2021 
                        P1 – Inicio 15/01/2021 e fim 15/02/2021 
 
Novos afastamentos em decorrência da mesma doença, dentro de 60 dias contados do fim do 
afastamento anterior, continuam sendo informado com P2. 

 

Os afastamentos por acidente de trabalho seguem a mesma lógica acima, porém devem ser utilizados os 
códigos abaixo. 

O1 Afastamento temporário por motivo de acidente de trabalho, por período superior a 15 dias;   

O2 Novo afastamento temporário em decorrência do mesmo acidente, dentro de 60 dias contados da cessação do 
afastamento anterior; 

O3 Afastamento temporário por motivo de acidente de trabalho, por período igual ou inferior a 15 dias; 

Observação: Para os servidores regidos pela CLT, os valores pagos a título de 15 primeiros dias de auxílio 
doença/acidente, continuam compondo a base do FGTS. 
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Importante: Após confirmada a conversão do afastamento por doença em auxílio doença 

previdenciário, isso é,  depende do servidor ter sido aprovado na perícia, o operador do sistema de folha 

de pagamento deverá informar no cálculo o evento para identificar os valores pagos a título dos 15 

primeiros dias de Auxílio doença, este será retirado da base de cálculo do INSS, e continuará a ser 

computado na base do desconto do servidor.  

Em muitos casos esta informação chegará ao setor de pessoal após o encerramento do cálculo mensal, e 

que pode acarretar necessidade um cálculo complementar para ajustes das bases de cálculo e 

retificação da SEFIP. 

Assim que acontecer o primeiro caso na entidade, será necessário entrar em contato com o suporte do 

sistema para parametrização  do evento dos 15 primeiros   

 

 

ATENÇÃO: Esta isenção de Contribuição Previdenciária patronal, é apenas sobre a 
importância paga pelo empregador ao empregado referente os 15 (quinze) primeiros dias 
que antecedem o auxílio doença ou acidente trabalho, ou seja, somente se na sequência 
houver afastamento previdenciário, não se refere a simples atestados menores de 15 dias.   

 

 

2) SALÁRIO MATERNIDADE 

 

A isenção é apenas da contribuição Previdenciária Patronal sobre Salário maternidade do INSS, porém 

estes valores continuam compondo a contribuição do servidor, ou seja, não terá alteração do desconto 

sobre estes valores. 

Observação: Para os servidores regidos pela CLT, os valores pagos a título de salário maternidade 
continuam compondo a base do FGTS. 
 
O sistema irá identificar os proventos referentes ao  salário maternidade e retirar da base de cálculo do 

INSS, porem vai continuar a computar na base do desconto, conforme exemplos abaixo. 

A) Servidora afastada por licença maternidade de 15/01/2021 a 14/05/2021. 
Salário base:  R$1.135,91 
Remuneração referente aos dias trabalhados: R$530,09 
Remuneração referente aos dias de licença maternidade: R$605,82 
Base de cálculo do INSS para fins de Contribuição Patronal: R$530,09 
Base de cálculo do INSS para fins do desconto do servidor : R$1.135,91 
Desconto do servidor corresponde a 7.55% sobre R$1.135.91 que é igual a R$85,73 
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B) Servidora afastada por licença maternidade de 01/01/2021 a 30/04/2021. 
Salário base:  R$2.004,63 
Remuneração referente aos dias de licença maternidade: R$2.004,63 
Base de cálculo do INSS para fins de Contribuição Patronal: R$0,00 
Base de cálculo do INSS para fins do desconto do servidor: R$2.004,63 
Desconto do servidor corresponde a 8.18% sobre R$2.004,63 que é igual a R$163.91 
 

  

 

Orientamos ler os textos disponibilizados no nosso site sobre a Isenção do Patronal do INSS sobre 15 
primeiros dias de auxílio doença e sobre salário maternidade, e também novidades da SEFIP. 

Equipe técnica – Sistema de Administração de Pessoal 
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