
 

 

Exemplos – Afastamentos 
 

 

Veja alguns exemplos de cálculo de Afastamentos para mesma doença, somando os dias de afastamento anterior e com 

início ao benefício do INSS.  

Exemplo 1  

• Empregado, admitido em 10/01/2022 com o salário contratual R$ 2.500,00;  

• Teve um afastamento de 15 dias, lançado com o motivo ‘18 - Doença período igual ou inferior a 15 dias’, conforme a seguir:  

 

• Teve um novo afastamento de 15 dias, lançado com o motivo ‘12 - Novo afast. mesma doença’, com data de início em 25/05/2022 

(retorno do afastamento anterior, lançado com motivo ‘18’); 

 

 

 



EXEMPLOS CENTRAL DE SOLUÇÕES 

 

 

•  Foi selecionada a opção ‘[x] Somar os dias do afastamento anterior’ e no botão [...] Reticências, foi selecionado o afastamento 

com início em 10/05/2022 e motivo ‘18’;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EXEMPLOS CENTRAL DE SOLUÇÕES 

 

 

 

• Ao calcular a folha da competência de 05/2022, foram geradas as rubricas:  

5 - Horas Afast. INSS (P/Doença), correspondente aos 6 dias que o empregado teve de benefício de INSS; 

9524 - Horas Afast. p/ doença igual /inf.15 dias, referente aos 15 dias de afastamento pago pela empresa; 

988 - Desconto Horas Afastadas, correspondente ao desconto dos 6 dias que o empregado esteve afastado na competência; 

 



EXEMPLOS CENTRAL DE SOLUÇÕES 

 

Exemplo 2 

• Empregado, admitido em 20/01/2022 com o salário contratual R$ 3.000,00;  

• Teve afastamento de 05 dias, com o motivo ‘17 - Acid. Trabalho período igual ou inferior a 15 dias’, conforme a seguir:  

 

• Ao calcular a folha mensal da competência 07/2022 (competência do afastamento) foi calculada a rubrica 8696 - Afast p/Acid. 

Trabalho C/Dir Integrais, essa rubrica foi gerada pois o afastamento foi de apenas 05 dias, com isso teve incidência de INSS;  

 

 

 

 

 

 

 



EXEMPLOS CENTRAL DE SOLUÇÕES 

 

 

• No entanto em 08/2022 esse colaborador teve um novo afastamento lançado, para o mesmo acidente de trabalho, com isso esse 

novo afastamento foi lançado com o motivo '10 - Novo afast. Mesmo acid. trabalho', para somar os dias do afastamento anterior;  

• Como esse novo afastamento foi lançado dentro dos 60 dias posteriores ao afastamento anterior, a opção ‘[x] Somar os dias do 

afastamento anterior’ foi habilitada e o sistema permitiu somar os dias dos dois afastamentos;  

 

• Caso a data do novo afastamento ultrapassasse esses 60 dias, o novo afastamento deveria ser lançado com um motivo diferente 

de 10, e não seriam somados os dias do afastamento anterior; 



EXEMPLOS CENTRAL DE SOLUÇÕES 

 

• Nesse exemplo, considerando a data de retorno do primeiro afastamento 06/07/2022 + 60 dias, serão somados os afastamentos 

para mesma doença e acidentes, lançados até o dia 03/09/2022, após essa data os dias de afastamento não serão somados;  

• Ao salvar esse novo afastamento, o sistema emitiu uma mensagem indicando que “Para que as alterações sejam aplicadas, a 

folha do novo afastamento e do afastamento selecionado deverão ser recalculadas”;  

 

• Assim será necessário recalcular a competência de 07/2022 e após, calcular a competência de 08/2022 (competência do novo 

afastamento);  

• Para a competência 07/2022, foi gerada a rubrica 9525 - Afast. P/Acid Trabalho Igual/Inf. 15 dias, considerando apenas os 5 

(cinco) dias de afastamento;  

• Nesse exemplo, o empregado teve um novo afastamento de 20 dias, somando os afastamentos totalizaram 25 dias para o mesmo 

acidente, e a partir do 16º dia de afastamento vai para o benefício do INSS;  

• Assim foi gerada a rubrica 9525 que não possui a incidência de INSS; 

 

 



EXEMPLOS CENTRAL DE SOLUÇÕES 

 

 

• Para a competência 08/2022, foram geradas as seguintes rubricas: 

6 - Afast. P/Acid. Trabalho, correspondente aos dias que o empregado teve o benefício de INSS; 

9525 - Afast. P/Acid Trabalho Igual/Inf. 15 dias, correspondente aos 10 dias que o empregado esteve afastado;  

8404 - Desconto Horas Afastadas Acid. Trabalho; correspondente ao desconto dos dias que o empregado esteve afastado; 

 

 

 

 



EXEMPLOS CENTRAL DE SOLUÇÕES 

 

Exemplo 3 

• Empregado, admitido em 01/06/2022 com o salário contratual R$ 3.500,00;  

• Teve 3 (três) afastamentos lançados com as seguintes informações:  

1º Motivo: ‘18 - Doença período igual ou inferior a 15 dias’, Data 01/07/2022, quantidade de dias afastados 05 (cinco) dias;  

 

2º Motivo: ‘12 - Novo afast. mesma doença’, Data 11/07/2022, quantidade de dias afastados 15 (quinze) dias, foi selecionada a 

opção ‘[x] Somar os dias do afastamento anterior’ e no botão [...] Reticências, foi selecionado o afastamento com início em 

01/07/2022 e motivo ‘18’; 



EXEMPLOS CENTRAL DE SOLUÇÕES 

 

 

3º Motivo: ‘12 - Novo afast. mesma doença’, Data 26/07/2022, quantidade de dias afastados 15 (quinze) dias, como os 

afastamentos anteriores totalizaram 20 dias e o empregado já está no benefício do INSS, NÃO é necessário selecionar a opção ‘[x] 

Somar os dias do afastamento anterior’. 

 


