Analista de Folha de Pagamento
Orientadores

Rogério Andrade Henriques
Advogado; especialista em Direito do Trabalho e Previdenciário; instrutor de
cursos empresariais na Área Trabalhista e Previdenciária; co-autor das obras
“eSocial - Aspectos Teóricos e Práticos” e “Registro de Ponto Eletrônico”,
ambos pela editora IOB

Andréa Giungi
Contadora; MBA em Controladoria Estratégica pela Fecap – Fundação Escola de
Comércio Álvares Penteado (São Paulo); consultora da CPA; especialista em Imposto
de Renda, CSLL, PIS/Pasep e Cofins, Contabilidade e Legislação Societária;
conferencista; autora de artigos publicados em periódicos especializados em
consultoria empresarial.

Objetivo
Preparar os participantes para a elaboração da folha de pagamento atendendo as normas legais trabalhistas,
previdenciárias e fiscais.
Introduzir o conceito de folha de pagamento digital que é utilizada pelo Sistema Público de Escrituração Digital das
Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial) e seu cruzamento na DCTFweb.
Destacar os pontos críticos da folha de pagamento e encontrar soluções com base nas melhores práticas legais
com o objeto de reduzir os riscos de passivos trabalhistas ou tributários para as empresas.

A quem se destina
Profissionais das áreas de Recursos Humanos e Departamento Pessoal envolvidos nos processos da folha de
pagamento.

Programa
Módulo I
Folha de Pagamento
- Regras gerais para elaboração da folha de pagamento como obrigação acessória previdenciária
- Análise dos segurados que devem ser informados na folha de pagamento
- Empresas prestadoras de serviço - Regras da folha de pagamento separada por tomador de serviço
- Obras de construção civil - Tratamento da folha de obras no caso de empreitada parcial e total
- Manad – Manual de Arquivos Digitais – Folha de pagamento
- Folha de pagamento digital (eSocial) – Análise das informações relacionadas à folha de pagamento
Salário e Remuneração
- Conceitos gerais
- Salário in natura e concessão de utilidades
- Adicionais - Hora extraordinária, noturno e hora extra noturna, adicional de transferência, adicionais de
insalubridade e periculosidade - Apuração e base de cálculo
- Prêmios, gratificações e gorjetas
- Gratificação de função - Quando é devida e qual a possibilidade de supressão?
- Diárias para viagem, ajuda de custo e reembolso de quilometragem – Qual a verba mais adequada?
- Trabalho em dias de repouso semanal remunerado (RSR/DSR) – Lançamento e tratamento na folha de
pagamento
- Cálculo do reflexo do repouso semanal remunerado e análise do reflexo do RSR/DSR nas demais verbas
- Análise da natureza jurídica das rubricas de transitam na folha de pagamento
- Salário complessivo e salário condição - Conceito e tratamento
- Classificação tributária das verbas (INSS e FGTS)
- Verbas discutidas no judiciário - Não tributação da contribuição previdenciária sobre algumas verbas da folha de
pagamento
Descontos Legais e Convencionados
- Descontos legais e convencionados
- Prejuízos causados pelo empregado - Desconto em folha de pagamento
- Limites de desconto
- Contribuições sindicais, assistenciais e confederativas. Quais podem ser descontadas na folha de pagamento?

- Contribuição previdenciária do segurado empregado - Múltiplas fontes pagadoras, férias em meses quebrados e
13º salário
Controle de ponto
- Controle de jornada/frequência e limites de tolerância
- Folha e o “Regime de Competência” - Como tratar as horas extras, faltas, atrasos e saídas antecipadas
- Fechamento do ponto
INSS e FGTS sobre a folha de pagamento
- Contribuição Previdenciária Patronal (CPP)
- Alíquota dos Riscos Ambientais do Trabalho – RAT (antigo SAT) – Análise do correto enquadramento da empresa
com base nas novas regras trazidas pela Receita Federal do Brasil
- Cálculo do FAP por estabelecimento
- Contribuição destinada a outras entidades (Terceiros) – Análise do enquadramento e dos códigos de outras
entidades/terceiros
- Conceito de salário de contribuição para fins de INSS
- Conceito de remuneração para fins de FGTS
- Empregado transferido para o exterior - Tratamento na folha de pagamento no Brasil em relação ao INSS e FGTS
- Hipóteses de interrupção e suspensão do contrato de trabalho – Recolhimento do INSS e FGTS

Folha de pagamento de trabalhadores autônomos

- Análise das informações dos trabalhadores autônomos que deverão constar no arquivo de folha de pagamento
- Desconto de INSS do trabalhador autônomo e do empresário (pró-labore) - Contribuintes com múltiplas fontes
de pagamento - Qual o tratamento?
- Contratação do Microempreendedor Individual – Tratamento previdenciário
- Transportador autônomo – Critérios para a apuração do INSS quando do pagamento pela empresa
- Pagamentos a trabalhador autônomo estrangeiro - Tratamento na folha de pagamento
- Folha de pagamento dos estagiários - Informações relativas à bolsa estágio e ao auxílio transporte
Módulo II
- Retenção do IRRF sobre as verbas salariais
- Retenção de IRRF sobre as verbas de trabalho não assalariado
- Retenção do IRRF sobre as verbas na rescisão de contrato de trabalho

Informações
Carga Horária

16 horas
Datas
23 e 24 de setembro de 2019, das 8h30 às 17h30.
Incluso no curso
Certificado de participação, material didático e coffee-break.
Investimento
R$ 799,00 - Assinante CPA
R$ 949,00 - Não assinante
Desconto de 5% para pagamento à vista até dia 16/09/2019.
Forma de pagamento
Boleto Bancário ou Cartão de Crédito
Observação importante
Em razão de quórum mínimo necessário para a realização do curso reservamo-nos o direito de reprogramá-lo ou
suspendê-lo.
Local
Centro de Treinamento CPA
Rua Isaac Pacheco nº 138 – Além Ponte
Sorocaba – SP

Ligue hoje mesmo para (15) 3219-4822, fale com Carina e faça a sua reserva. A CPA
REALIZA TAMBÉM CURSOS "IN-COMPANY".

