CHECKLIST
13 ° SALÁRIO - 1° PARCELA

Este checklist foi criado para reunir os processos do 13° salário. O link do artigo
completo está em nosso site: Passo a Passo para o Cálculo do 13° Salário.

CADASTRAMENTO E CÁLCULO

☐ Versão do SIRH Metadados atualizada.
☐ Cadastro da folha do 13° salário antecipação.
☐ Cálculo da folha de 13° salário.

CONFERÊNCIA DOS VALORES

☐ Meses trabalhados.
☐ Remuneração variável (adicional noturno e repouso sobre adicional
noturno, horas extras e repouso sobre horas extras, comissões e repouso
sobre comissões etc.) e remuneração fixa (salário mensal, adicional de
periculosidade, adicional de insalubridade etc.).
☐ Pensão judicial.
☐ Adiantamento do 13°salário durante o ano.
☐ Afastamentos e faltas (perda do direito).
☐ Valores negativos.
☐ Pagamento de folha avulsa de 13° salário ao Pró-Labore – em casos de
necessidade de pagamento.

FECHAMENTO

☐ Recolhimento do FGTS: juntamente com a folha mensal da competência
do pagamento.

13 ° SALÁRIO - 2° PARCELA
CADASTRAMENTO E CÁLCULO

☐ Versão do SIRH Metadados atualizada.
☐ Cadastro da folha do 13° salário complementação.
☐ Cálculo da folha 13° salário complementação.

CONFERÊNCIA DOS VALORES

☐ Meses trabalhados.
☐ Remuneração variável (adicional noturno e repouso sobre adicional
noturno, horas extras e repouso sobre horas extras, comissões e repouso sobre
comissões etc.) e remuneração fixa (salário mensal, adicional de
periculosidade, adicional de insalubridade etc.).
☐ Afastamentos e faltas (perda do direito).
☐ Pagamento de folha avulsa de 13° salário ao Pró-Labore – em casos de
necessidade de pagamento.
☐ Pensão judicial.
☐ Valores negativos.

FECHAMENTO

☐ Recolhimento do FGTS: juntamente com a folha mensal da competência
do pagamento.
☐ IRRF sobre o 13° salário.
☐ Eventos do 13° salário ao eSocial.
☐ Geração da GPS do 13° salário.
☐ Parametrização da GPS de uma empresa desonerada.
☐ Folha de 13° salário complementar – em casos de remuneração variável.
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