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I CALCULO DO 13o.SALÁRIO
1 - Acesso ao Apontamento de 13o.Salário
2 - 13o.Salário - Adiantamento / 1a.PARCELA
3 - 13o.Salário - Parcela Final
4 - CALCULO INDIVIDUAL
5 - CALCULO 1 OU MAIS EMPRESAS
6 – eSocial – Evento S1200 – Empresas do Grupo 1

II INFORMAÇÕES GERAIS
1 - Consulta das Médias
2 - Cálculo das Médias
3 - Pensão Alimentícia
4 – Afastamentos
5 - Faltas Injustificadas
6 - Local / Obra
7 – Tarefistas
8 - Diferença/Complemento 13o.Salário

III IMPRESSOS / RECIBOS
1 – Holerith
2 - Crédito Bancário
    . Relatório de Crédito Bancário
    . Exportação Bancária
3 - Folha de Pagamento do 13o.Salario
4 - Resumo de Proventos / Descontos
5 – Guias
     . GPS do 13o.Salário
     . DARF do 13o.Salário
     . FGTS ( GFIP / SEFIP )

IV CONFIGURAÇÕES
1 - Variáveis 
2 – Automáticas

V VIDEO AJUDA  WWW.DAPE.COM.BR →    VIDEO AJUDA 
13o.Salário – Adiantamento             http://ww3.dape.com.br/vervideo.aspx?id=13 

13o.Salário - Parcela Final                http://ww3.dape.com.br/vervideo.aspx?id=14 

GFIP do 13o.Salário ( Parcela Final ) http://ww3.dape.com.br/vervideo.aspx?id=22

HELP do PEGASUS – Menu HELP => Conteúdo => 13o.Salário
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I - CALCULO DO 13o.SALÁRIO

1 - Acesso ao Apontamento do 13o.Salário

2 - 13o. Salário - Adiantamento / 1a.Parcela

Os cálculos de 13º.Salário efetuados no "APONTAMENTO DECIMO TERCEIRO" ou
"APONTAMENTO FÉRIAS" nas competências de =>   JANEIRO A NOVEMBRO  , são
considerados pelo sistema como 13º.Salário – Adiantamento / 1ª.Parcela.
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3 - 13o.Salário - Parcela Final 

Os cálculos de 13º.Salário efetuados no "APONTAMENTO DECIMO TERCEIRO" na
competência =>   DEZEMBRO  , são considerados pelo sistema como 13º.Salário –
Parcela final. 
Os adiantamentos efetuados no exercício serão descontados automaticamente pelo
sistema quando do cálculo/pagamento da Parcela Final do 13º.Salário.

4 - Cálculo Individual

Para efetuar o cálculo individual do 13o. Salário, acesse o Apontamento de “Décimo
Terceiro”:
a) Selecione a empresa para iniciar o cálculo;
b) Insira a data de pagamento no campo PAGAMENTO. 
    ( Indique a data corretamente pois é indispensável para o cálculo do Imposto de
       Renda e também para a apropriação de valores em RAIS e DIRF)
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PAGAMENTO DO 13º.SALÁRIO
Adiantamento /1a.Parcela 30/11
Parcela Final 20/12

O pagamento deve ser antecipado em caso de dia não útil

   Selecione o funcionário e tecle:

    e a seguir:  Para visualizar os valores de 13º.Salário 

   Para gravar ou cancelar o cálculo visualizado, tecle:

   
   A seguir, para salvar o cálculo efetuado, tecle:

   
   Ou então ESC para Abandonar o cálculo sem salvá-lo.

   
  
Como INSERIR/ALTERAR Eventos Manualmente

Após  o cálculo do 13º.Salário  ter  sido  efetuado  e salvo,  para  inserir  ou alterar
valores, siga os passos:
a) Selecione a empresa:
b) Selecione o funcionário, tecle:

    
     Para iniciar alteração.
   
Para INSERIR Eventos 
Tecle [ Insert ] no teclado ou então clique no botão:

Inclua o evento desejado no campo “Apontamento(Código – Descrição)”:
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Após incluir o evento, tecle:

 
Para visualizar cálculo

A seguir tecle:

Para retornar

Para salvar o novo cálculo.

Para ALTERAR Eventos
Para iniciar a alteração de um evento inserido manualmente e já gravado, selecione
o funcionário e tecle:

Procure pelo evento a ser alterado no "Grid" inferior da tela de cálculo, selecione-o
com um clique do mouse, efetue as alterações necessárias, de referência ou valor:

Veja o exemplo acima, a referência do evento 782 que era de 1.00 está sendo
alterada para 2.00.

Para ver o resultado da alteração no cálculo, tecle:

Se o resultado do cálculo estiver Ok, tecle:

E a seguir :

Para salvar as alterações.
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Como Zerar um ou mais Eventos Calculados Automaticamente

No apontamento do “DÉCIMO TERCEIRO”:
a) Selecione a empresa;
b) Selecione o funcionário e tecle:

    
    Para  iniciar as alterações, a seguir clique no botão

    
   Ou então no botão [ Insert ] do teclado:

   Inclua o evento a ser zerado no campo “Apontamento(Código – Descrição)”, com 
   referência e valor 0.00. No nosso exemplo, iremos zerar o evento 1305.

   

A seguir tecle:

Para visualizar na tela de resultado, se o evento foi zerado corretamente, a seguir
tecle:

Para retornar, e a seguir tecle: 

Para salvar a alteração efetuada.

Como Excluir um Cálculo 
( Zerar cálculo de determinado funcionário)

No apontamento do “DÉCIMO TERCEIRO”:
a) Selecione a empresa;
b) Selecione o funcionário e tecle:

 Confirme a exclusão do cálculo do 13º.Salário do funcionário selecionado.

---------------------------------------------------------------------------------------------
Lembrete:
Sempre que o botão: 

For acionado, o sistema efetua o cálculo e a gravação dos valores do funcionário
selecionado.
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Como Excluir o cálculo de 13o. Salário da Empresa

No apontamento do “DÉCIMO TERCEIRO”:
a) Selecione a empresa que deseja excluir os cálculos;
b) Clique no “X” ( botão vermelho no canto esquerdo da tela de cálculo)

c)  Uma  mensagem  de  alerta  será  apresentada,  caso  confirme,  todos  os
apontamentos  de  13º.Salário  dos  funcionários  da  empresa  selecionada serão
apagados. ( ESSA OPERAÇÃO É IRREVERSÍVEL )

5 - Cálculo de 1 ou Mais Empresas

No apontamento de “DECIMO TERCEIRO”:
- Clique na aba "Calcular 1 ou Mais Empresas";

Para processamento do "13o.Salário - Adiant/1a.Parcela" 

ATENÇÃO !!
Algumas versões do sistema PEGASUS poderão apresentar codificações diferentes
para o evento de 13º.SALÁRIO (ADIANT), se esta for a sua situação, verifique o
código correto através do seu cadastro de Eventos ou  então solicite orientações ao
Suporte DAPE SOFTWARE.
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b) Para o processamento da "Parcela Final do 13o.Salário"

ATENÇÃO !!
Algumas versões do sistema PEGASUS poderão apresentar codificações diferentes
para o evento 13º.SALÁRIO, se esta for a sua situação, verifique o código correto 
através  do seu  cadastro  de Eventos  ou  então solicite  orientações  ao  Suporte
DAPE SOFTWARE.

- Clique no botão:

   

- Na lista de empresas apresentadas pelo sistema, clique com o mouse na coluna
   "Calcula" marcando as empresas que deseja calcular e insira a data no campo 
    Pagto13S no formato DD/MM/AAAA;

- Caso exista uma lista de empresas e você deseja inserir a data de pagamento 
   automaticamente para todas ao mesmo tempo, siga os passos:
   Escolha no campo de data (logo acima da lista de empresas),a data de Pagamen-
   to deste cálculo, e clique no botão "..."  que está logo a frente do mesmo para   -
   transferí-la a todas as empresas selecionadas para calcular  ( campo – 
   "Calcula" anteriormente marcado );

- Clique no botão "Ok"

  Para iniciar o cálculo;
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6 – eSocial – S1200 – Empresas do Grupo 1

Em Dezembro de 2018 as empresas do Grupo 1 devem enviar ao eSocial o evento
S1200 referente ao 13o.Salário.
O processamento é efetuado através do módulo eSocial PEGASUS, menu:

Informações sobre o processamento e envio do evento S1200 do 13o.Salário devem
ser consultadas no Manual eSocial PEGASUS disponível no site www.dape.com.br

→, na seção FACILITA_RH  ESOCIAL + 
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II - INFORMAÇõES GERAIS

1 - Consulta das Médias

Para  consultar  os  eventos  componentes  da  base  de cálculo  de  médias  do 13o.
Salário  do  trabalhador,  clique  nos  botões  de  “MÉDIAS”  na  tela  de
apontamento/calculo do 13o. Salário:

Obs: Os botões de médias somente são disponibilizados após o cálculo ou então
em modo de alteração, teclando-se:

Através  dos botões  de médias podemos  visualizar  os  eventos  componentes  das
médias do 13º.Salário:

Botão Médias [ Horas ] - Horas Extras, Noturnas, etc
Média com atualização dos valores pelo salário/hora atual no momento do cálculo.
Botão Médias [ Valor ] - Comissões, Prêmio, Insalubridade, etc
Média simples sem atualização de valores no momento do cálculo.
Botão Médias [ Valor Fix ] - Tarefas, Hora-Aula, etc
Média com atualização dos valores fixos no momento do cálculo.

Para incluir ou excluir eventos pagos no exercício do cômputo de médias do 13o.
Salário, basta acessar o CADASTRO DE EVENTOS e dar manutenção no campo:
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Onde:
0-Não Computa Médias
1-Computa em Horas
2-Computa em Valores
3-Computa em Valor Fixo Atualizado

Obs: Caso seja alterada a incidência de algum evento no cômputo de médias, será
necessário recalcular o 13o. Salário para inclusão ou exclusão desse evento das
Médias já gravadas.

2 - Cálculo das Médias
Veja através dos exemplos e do tipo de parcela do 13o. Salário, como o PEGASUS
efetua o calculo das médias.

Médias - 13o.Salário -1a.Parcela/Adiantamento

Admissão - 10/01/2018
Salário Mensal : 300,00
Período de Médias – Janeiro a Outubro ( / 10 )
Mês Médias
Janeiro   10,00
Fevereiro   15,00
Março   10,00
Abril   12,00
Maio   13,00
Junho   16,00
Julho   18,00
Agosto   19,00
Setembro   20,00
Outubro   15,00
Total Médias 148,00 ( Apuração da Média : 148,00 / 10*=>  14,80 )
13o.Salário ( Adiant ) => (300,00 + 14,80) x 50 (%)** => 157,40  
--------------------------------------------------------------------------------------------
10*          - Meses de Média no ano ( jan a out )
50(%)**  - Percentual padrão para pagamento do 13o.Salário – 1ª.Parcela
F.G.T.S    - 157,40 X 8% => 12,59
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Médias - 13o.Salário - 1a.Parcela/Adiantamento

Admissão em 05/04/2018
Salário Mensal : 300,00
Período de Médias – Abril a Outubro ( / 7 )
Mês Médias
Janeiro     -
Fevereiro     -
Março     -
Abril   12,00
Maio   13,00
Junho   16,00
Julho   18,00
Agosto   19,00
Setembro   20,00
Outubro   15,00
Total Médias 113,00 ( Apuração da Média : 113,00 / 7*=>  16,14 )
13o.Salário ( Adiant ) => (300,00 + 16,14) / 12** x 9*** x 50% => 118,55
---------------------------------------------------------------------------------------
7*           - Meses de Média no ano ( abr a out )
12**       - Numero de Meses do Ano ( jan a Dez )
9***       - Numero de Meses/Avos de direito no ano ( abr a dez )
50(%)**  - Percentual padrão para pagamento do 13o.Salário – 1ª.Parcela
F.G.T.S    - 118,55 X 8% => 9,48

Médias - 13o.Salário – PARCELA FINAL

Admissão - 10/01/2018
Salário Mensal : 300,00
Período de Médias – Janeiro a Novembro ( / 11 )
Mês Médias
Janeiro   10,00
Fevereiro   15,00
Março   10,00
Abril   12,00
Maio   13,00
Junho   16,00
Julho   18,00
Agosto   19,00
Setembro   20,00
Outubro   15,00
Novembro   12,00
Total Médias 160,00 ( Apuração da Média : 148,00 / 11*=>  14,55 )
13o.Salário                          =>  314,55 ( 300,00 + 14,55 )
( - ) 13o.Salário ( Adiant )      =>  157,40 -
( - ) I.N.S.S. s/13o.Sal.          =>    24,06 -
( - ) I.R.R.F. s/13o.Sal.           =>     0,00
13o.Salário (Parcela Final)  => 133,09
--------------------------------------------------------------------------------------------
11* - Meses de Média no ano ( jan a nov )
FGTS - 314,55 - 157,40 => 157,15 X 8% => 12,57
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Médias - 13o.Salário – PARCELA FINAL

Admissão em 05/04/2018
Salário Mensal : 300,00
Período de Médias – Janeiro a Novembro ( / 11 )
Mês Médias
Janeiro     - 
Fevereiro     -
Março     -
Abril   12,00
Maio   13,00
Junho   16,00
Julho   18,00
Agosto   19,00
Setembro   20,00
Outubro   15,00
Novembro   12,00
Total Médias 125,00 ( Apuração da Média : 125,00 / 8*=>  15,63 )
13o.Salário =>  (300,00 + 15,63) / 12** x 9*** =>  236,72
( - ) 13o.Salário ( Adiant )                                    =>  118,55 -
( - ) I.N.S.S. s/13o.Sal.                                        =>    18,10 -
( - ) I.R.R.F. s/13o.Sal.                                         =>     0,00
13o.Salário (Parcela Final)                                => 100,07
--------------------------------------------------------------------------------------------
8* - Meses de Média no ano ( abr a nov )
12** - Numero de Meses do Ano ( jan a Dez )
9*** - Numero de Meses/Avos de direito no ano ( abr a dez )
FGTS - 236,72 - 118,55 => 118,17 X 8% => 9,45

Para  que  o  PEGASUS calcule  as  Medias  de  13o.  Salário  para  o  trabalhador  é
necessário que:
a) O campo [x] Calcula Médias, no cadastro de funcionários esteja selecionado.
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b)  No  cadastro  de  Automáticas  Globais,  os  eventos  de  médias  do 13º.  Salário
estejam devidamente configurados e marcados [x] Automática Ativada.

c)  Tenham  sido  pagos  ao  trabalhador  no  apontamento  MENSAL,  eventos  com
incidência  em  “Computo  de  Médias”  no  decorrer  do  período  base  (  Janeiro  a
Dezembro ):

Caso  tenha  sido  pago  no  apontamento  mensal  do  trabalhador  o  evento  acima
( HORA EXTRA (50%) ) em qualquer um dos meses durante o período base de
calculo do 13º. Salário ( jan a dez ), o mesmo irá receber por ocasião do cálculo do
13º. Salário, as referidas médias desse evento.
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3 - Pensão Alimentícia

. O PEGASUS conta com eventos distintos para o desconto da Pensão Alimentícia
sobre o 13º.Salário. É importante verificar caso a caso e utilizar o evento correto
para a situação.

a) Para desconto de valores Fixos, utilize os eventos

1360 – PENSAO ALIM.S/13.SAL – 1ª.PARCELA
1361 – PENSAO ALIM.S/13.SALARIO

b) Para desconto de valores sobre o líquido do 13º.Salário, utilize:

1362 – PENSAO ALIM.LIQ.S/13º.SALÁRIO

Os valores de Pensão Alimentícia sobre o 13o. Salário são lançados no sistema em
eventos distintos daqueles utilizados mensalmente sobre os salários e Férias para
que  não  haja  confusão  entre  as  Bases  de  Cálculos  e  incidências  tributárias,
principalmente o IRRF.
Quanto  ao  desconto  Automático  de  Pensão  Alimentícia  sobre  o  13.Salário,
contacte o Suporte DAPE SOFTWARE para orientações caso tenha alguma dúvida.

4 – Afastamentos

. Os dias em que o trabalhador permaneceu afastado durante o exercício poderão
ter consequências sobre os avos e valores de 13o. Salário a receber. O PEGASUS
durante o cálculo verifica no apontamento Mensal de cada mês do exercício se o
trabalhador obteve o direito ao Avo de 13o. Salário.
É necessário ter trabalhado por pelo menos 15 dias dentro de cada  mês  para ter
direito ao respectivo avo do 13o. Salário. (incluindo-se na conta, os dias de férias
gozadas e os dias pagos pela empresa durante o afastamento)
  
. Tipos de Afastamentos e suas particularidades
Doença Considera-se na contagem dos dias trabalhados, os 15 primeiros dias do afastamento

por conta da empresa;
Desconta-se os avos perdidos referentes aos meses em que os dias de afastamento
resultaram em dias trabalhados menor que 15;

Maternidade Paga-se o 13o. Salário Normalmente.
Compensa-se  na  GPS/GFIP,  os  valores  ref.  aos  avos  de  13º.Salário  do  período  de
afastamento por Maternidade ocorridos no exercício.
Para conferir os valores a compensar referentes ao período de Licença Maternidade
---------------------------------------------------------------------------------------------
podemos utilizar a seguinte fórmula de Cálculo:
a) Dividir o valor do 13º salário por 30(trinta);
b) Dividir o resultado da operação anterior pelo nº de meses considerados no cálculo 
    do 13º salário;
c) Multiplicar o resultado dessa operação pelo número de dias de gozo de licença-
    maternidade no ano. (( 13o.Salário / 30 ) / Avos 13o.Sal) X (Nro.Dias Gozo no ano)
Maternidade Empresa Cidadã - LEI 11.770
-----------------------------------------------
Atenção para os casos em que a empresa optou pelo Programa empresa cidadã – LEI
11.770,  o  qual  dá  a  empregada  o  direito  a  mais  60   dias  de  Afastamento   por
Maternidade.  Desconsiderar  a  perda  de  avo  calculada  pelo  sistema  e  pagar  o
13o.Salário normalmente. Verificar na legislação se os avos do 13o.Salario referentes ao
período adicional também podem ser compensados da mesma maneira que os 120 dias
do afastamento.

Acidente  de
Trabalho

A empresa pagará ao trabalhador o 13o.salario integral (caso tenha direito) e poderá
descontar  os  valores  já  recebidos  diretamente  pelo  INSS,  durante  o  período  de
afastamento.
- O FGTS no entanto deverá ser pago sobre o total do 13o.Salário;
- O INSS deverá ser descontado somente sobre os avos pagos pela  empresa 
( 13o.Salário integral - 13o.Salário recebido do INSS );
- O IRRF deverá ser calculado e descontado somente sobre os avos pagos pela Empresa
(13o.Salário integral - 13o.Sal. recebido do INSS);
O PEGASUS calcula automaticamente o valor do 13o.salário a pagar assim como o valor
provável do 13o.Salário pago pelo INSS, caso  seu sistema não esteja efetuando os
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cálculos de forma automática veja orientações do  documento disponível no
endereço abaixo:
http://www.dape.com.br/revisoes/Doctos_Pegasus/DECTER_INSS.pdf 

Opções  de  cálculo Manual  p/acerto  de  valores  quando do  afastamento  por
Acidente de Trabalho  (Utilizando eventos padrão do sistema) 13.Parcela Final

Lançar o evento 1300-13o.Salario ( Valor a pagar pela empresa );
Lançar o evento 1330-13o.Salario-INSS(Acid.Trab) com o valor do 13o.Sal.recebido do
INSS e;
Lançar o evento 1341-13o.Sal.Receb.INSS(Acid.Trab) com o valor o pago pelo INSS:

Exemplo:
----------
Cód Descrição                                      Refer  Vencimento Desconto
---- ----------------------------               ------- ------------- -----------
1300-13o.Salario ................................ 6.00 ..... 300,00
1330-13o.Salario-INSS(Acid Trab)......... 6.00 ..... 300,00
1341-13o.Sal.Receb-INSS(Acid Trab...................................300,00

Ou então:

Lançar o total do 13o.Salario no evento 1300-13o.Salario 
( Valor a pagar pela empresa + valor recebido pelo INSS ) e
Lançar o evento 1341-13o.Sal.Receb.INSS(Acid.Trab) com o valor o pago pelo INSS:

Exemplo:
-----------
Cód Descrição                                       Refer  Vencimento Desconto
---- ----------------------------               ------- ------------- -----------
1300-13o.Salario............................... 12.00 ..... 600,00
1341-13o.Sal.Receb-INSS(Acid Trab....................................300,00

Verificar  individualmente  os  apontamentos  dos  trabalhadores  afastados  no
exercício,  principalmente daqueles que estejam afastados no momento do cálculo,
podem ser necessários ajustes.

. Relatório para Consulta de trabalhadores afastados no Exercício
  . Relatórios
   .. Relatórios do Gerador => TrueType => Relatorios Diversos => Relacao Afastados no Ano

5 - Faltas Injustificadas

.  As  Faltas  Injustificadas  (  Faltas  Dias )  ocorridas  dentro  de cada  competência
podem  colaborar  para  a  perda  do  Avo  do  13o.  Salário,  isto  é,  caso  as  faltas
ocorridas em determinada competência resulte em dias trabalhados Menor que 15
dias, o trabalhador perderá o Avo referente a este período.

Exemplo:

Mês de Abril:
Dias desta competência => 30
Faltas Injustificadas      => 18 -
                                      ------
Dias trabalhados           => 12  
Como dias efetivamente trabalhados foram 12, perderá o direito ao Avo de 13o.
Salário referente ao mês de Abril.

.  Relatório  para  Consulta  de  trabalhadores com Faltas Injustificadas  no
período.
  . Relatórios
  .. Relatórios do Gerador => TrueType => Ocorrências no contrato  => Relatório Faltas 
     Injustificadas
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6 - Local / Obra ( Tomadores de Serviço )

As  empresas  que processam a  Folha  de  Pagamento  por  LOCAL/OBRA,  deverão
atentar para os seguintes detalhes:
- No Apontamento o sistema irá gravar para os eventos de 13o.Salário, o  
  LOCAL/OBRA no qual o trabalhador estiver vinculado no Cadastro de Funcionários
  no momento do calculo.
  Preste muita atenção pois sua vinculação de forma errada poderá ter 
  consequências na GFIP.

Exemplos:

.  Caso  os  eventos  de  13o.  Salário  estejam  gravados  no  LOCAL  "000"  no
Apontamento do 13o. Salário, os mesmos serão gravados e exportados para o Local
"000"  quando  do  processamento  da  GIFP.  (  Local  000  =>  Local  da  Empresa
principal ).

.  Caso  os  eventos  de  13o.  Salário  estejam  gravados  no  LOCAL  "001"  no
Apontamento  do 13o.  Salário,  os  mesmos serão gravados  e  exportados  para  o
Local "001" quando do processamento da GIFP.

=>  Atentar  também  para  o  caso  de  pagar  a  1a.Parcela  num  determinado
LOCAL/OBRA e a Parcela Final em Outro LOCAL/OBRA.

7 - Tarefistas

Destacamos  2  situações  distintas  em  que  a  empresa  poderá  se  deparar  no
processamento do 13o. Salário quando conta em seu quadro com  trabalhadores
TAREFISTAS.

a) Situação 1 - A empresa conta somente com trabalhadores TAREFISTAS.
b) Situação 2 - A empresa conta com trabalhadores MENSALISTAS  e TAREFISTAS.

a) Situação 1 – A empresa conta somente com trabalhadores TAREFISTAS

    . Apontamento Individual
      Seguir as orientações do ítem I - 4.

     . Calcular 1 ou mais empresas 

  - Acesse o Apontamento de 13o.Salário;
  - Clique na aba "Calcular 1 ou Mais Empresas";

    Para cálculo da 1ª.Parcela do 13º.Salário:
    -------------------------------------------------
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Para o processamento da Parcela Final do 13o.Salário:

Alguns sistemas poderão apresentar codificações  diferentes daquelas apresentadas
acima,  se  baseie  pela  descrição  do  evento,  e  em  caso  de  dúvidas  solicite
orientações ao Suporte DAPE SOFTWARE.

Clique:

  - Marque com um clique do mouse, as empresas que deseja calcular;
  - Escolha a data de Pagamento e clique no botão "..." para inserir as -
    datas de pagamento nas empresas selecionadas;
  - Clique no botão "Ok" para iniciar o cálculo;
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b)  Situação  2  -  A  empresa  conta  com  trabalhadores  MENSALISTAS  e
TAREFISTAS.
    . Apontamento Individual
      Seguir as orientações do ítem I - 4 

    . Calcular 1 ou mais empresas
      --------------------------------
      1 - Calcular PRIMEIRO os trabalhadores MENSALISTAS
           . Acesse o Apontamento de 13o. Salário;
           . Clique na aba "Calcular 1 ou Mais Empresas";

Para processamento do 13o.Salário - Adiant/1a.Parcela:
------------------------------------------------------------------

Para processamento do 13º.Salário – Parcela Final:
------------------------------------------------------------

Alguns sistemas poderão apresentar codificações  diferentes daquelas apresentadas
acima,  se  baseie  pela  descrição  do  evento,  e  em  caso  de  dúvidas  solicite
orientações ao Suporte DAPE SOFTWRE.

 - Clique no botão 

 - Marque com um clique do mouse, as empresas que deseja calcular;
 - Escolha a data de Pagamento e clique no botão "..." para inserir as -
   datas de pagamento nas empresas selecionadas;
 - Clique no botão "Ok" para iniciar o cálculo;
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2 - Calcular a seguir os trabalhadores Tarefistas:

Para processamento do 13o.Salário - Adiant/1a.Parcela:
------------------------------------------------------------------
- DESMARQUE O ÍTEM: [  ] Reprocessar os Funcionários já Calculados
- Insira o código do evento de MÉDIAS 13º.SAL (ADIANT )

Para o processamento da Parcela Final do 13o.Salário:
----------------------------------------------------------------
DESMARQUE O ÍTEM: [  ] Reprocessar os Funcionários já Calculados
- Insira o código do evento de MÉDIAS 13º.SALARIO

Rua Cel. André Ulson Jr. Nº 250, Sala 73 – Centro – Araras/SP – Fone: (19) 3542-0755 / (11) 2391-1990
www.dape.com.br 



   - Clique no botão:

   - Marque com um clique do mouse, as empresas que deseja calcular;
   - Escolha a data de Pagamento e clique no botão "..." para inserir 
     as datas de pagamento nas empresas selecionadas;
   - Clique no botão "Ok" para iniciar o cálculo;

8 - Diferença/Complemento 13o. Salário

Alterações  Salariais  ocorridas  na  competência  DEZEMBRO  após  o  calculo  e
pagamento do 13º.Salário Parcela Final, assim como variações nas médias anuais
que compõem os valores da Parcela Final do 13o. Salário poderão gerar diferenças
em favor do trabalhador, neste caso o sistema irá encontrar o valor a pagar e incluir
no holerith de pagamento dos Salários da competência => DEZEMBRO.
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III- IMPRESSOS / RECIBOS

1 - Holerith

Os holerith's do 13o. Salário Adiantamento ou Parcela Final poderão ser impressos
logo após efetuado os apontamentos, e também nos meses subsequentes caso seja
necessário sua reemissão.
O sistema PEGASUS conta com vários modelos de holerith para impressoras Jato
de Tinta/Laser e também Matriciais a fim de atender as necessidades da empresa,
dentre eles:
a) Holerith de Pagamento (Do sistema - Impressora Jato de Tinta/Laser)
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b) Holerith de Pagamento (Gerador de Relatórios-Impressora
Jato/Laser)
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c) Holerith de Pagamento (Gerador de Relatórios-Impressora
Matricial)
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2 - Credito Bancario

. Relatório de crédito bancário

O sistema emitirá relatório de crédito bancário para os  trabalhadores que estejam
vinculados a determinado Banco: (Cadastro de Funcionários => Aba "Pagamentos")
=> Forma de Pagamento => 1 - Credito em Conta 
                                           4 - Crédito em conta Poupança
=> Banco de Pagamento => Vinculado a um Banco de Pagamento:
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. Exportação Bancária
O  sistema  conta  com  layout  da  maioria  dos  Bancos  Oficiais  para  crédito  dos
pagamentos dos trabalhadores.

Consulte o Help do sistema  PEGASUS para orientações específicas referentes ao
banco que deseja exportar o arquivo.

3 - Folha de Pagamento do 13o.Salario

A Folha de Pagamento do 13o.Salário Adiantamento ou Parcela Final  poderão ser
impressas  logo  após  efetuado  os  apontamentos,  e  também  nos  meses
subsequentes caso seja necessário sua reemissão.
O  sistema  PEGASUS conta  com  vários  modelos  de  Folha  de  Pagamento  para
impressoras Jato de Tinta/Laser e também Matriciais, dentre elas:

Folha de Pagamento (Do sistema - Impressora Jato de Tinta/Laser)
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Folha de Pagamento (Gerador de Relatórios-Impressora Jato/laser)
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Folha de Pagamento (Gerador de Relatórios-Impressora Matricial)
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4 - Resumo de Proventos / Descontos

O Resumo de Proventos / Descontos referente ao 13o.Salario  Adiantamento ou
Parcela  Final  poderão  ser  impressos  logo  após  efetuado  os   apontamentos,  e
também nos meses subsequentes caso seja necessário sua reemissão.
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5 - Guias

. GPS do 13º.Salário
  Após o processamento do 13o.Salario Parcela Final, o sistema estará apto a 
  imprimir a GPS referente ao 13o.Salário, para isso siga os passos:

  - GPS Empresa 13o.Salario

  Atenção:
  ----------
  Conferir valores de INSS apurados no sistema com os apurados pelo sistema 
  SEFIP/GFIP.

As empresas do Grupo 1 que enviaram o evento S1200 ao eSocial
referente ao 13o.Salário, deverão imprimir as Guias através da DCTFWEB
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  - Guia do INSS 13o.Salário - Analítica ( Somente para  Conferência de
valores ):

. DARF do 13º.Salário
  Caso haja Imposto Retido na Fonte sobre o pagamento da Parcela Final do 
  13o.Salário, o sistema poderá imprimir a Guia DARF para o  recolhimento, siga os 
  passos:
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        -> Mov(F,D,R,C,1...9,T)   => D  ( Movimento Décimo Terceiro )
        -> Empresa Inicial           => Informe a empresa inicial
        -> Empresa Final             => Informe a empresa final
        -> Período de Apuração    => Data pagto 13.salario Parc.Final
        -> Retenção (0561,0588) => 0561 p/trab.com vinculo empregatício

As empresas do Grupo 1 que enviaram o evento S1200 ao eSocial
referente ao 13o.Salário, deverão imprimir as Guias através da DCTFWEB
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  ..... Relacao Imposto Retido na Fonte
        Emita o Relatório com as mesmas configurações da Guia DARF para        
        conferência dos valores e beneficiários.

     
        -> Mov(F,D,R,C,1...9,T)   => D  ( Movimento Décimo Terceiro )
        -> Empresa Inicial           => Informe a empresa inicial
        -> Empresa Final             => Informe a empresa final
        -> Período de Apuração    => Data pagto 13.salario Parc.Final
        -> Retenção (0561,0588) => 0561 p/trab.com vinculo empregatício
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. FGTS (GFIP / SEFIP)

O FGTS relativo a parcela do 13o.Salário é depositado juntamente com os valores
do FGTS sobre os salários do mês, exemplo:

13o.Salario Adiantamnento pago em 30/11 
=> Depositado  juntamente com os salários  da competência  NOVEMBRO ( folha
mensal NOVEMBRO );

13o.Salario Parcela Final pago em 20/12 
=>  Depositado  juntamente com  os  salários  da  competência  DEZEMBRO.(  folha
mensal DEZEMBRO )

GFIP – Competência 13
=> Deverá ser gerada GFIP referente ao 13º.Salário – Parcela Final a ser entregue
até 31/01 do ano seguinte ao pagamento. 

Outras informações sobre o 13o. Salário também podem ser consultadas no Help do
Sistema PEGASUS.
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IV - CONFIGURAÇÕES

1 – Variáveis

      Variáveis que fazem parte do processamento do 13o.Salário:

2 - Automáticas Globais

      Eventos automáticos que fazem parte do processamento do 13o.Salario:

Alguns sistemas poderão apresentar codificações diferentes  daquelas apresentadas
na relação acima, para conferência se baseie pela descrição do evento,e em caso de
dúvidas solicite orientações ao Suporte DAPE SOFTWARE.
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