
 

 

Exemplos – Licença Remunerada  

 

 

Exemplo 1 – Licença Remunerada Período Parcial 

• Nos parâmetros, foi selecionada a opção ‘[x] Gerar o valor da licença remunerada no cálculo 

das férias’; 

• Nesse exemplo a colaboradora foi admitida 01/11/2022, com o salário contratual de R$ 1.500,00; 

• Foi calculada férias coletivas para os empregados de 20/12/2022 a 18/01/2023 sendo 30 dias; 

• Conforme a imagem a seguir:  

 

 

• A rubrica ‘8896 – LICENÇA REMINERADA FÉRIAS GOZADAS’, é demonstrada com as horas 

que a empregada não possui mais direito de férias, uma vez que a admissão ocorreu em 

01/11/2022, considerando apenas 2 avos de férias e o restante como licença. 

• No recibo de férias o campo De Gozo da Licença Remunerada, é considerado os dias apenas de 

licença remunerada, considerando os 25 dias, conforme a seguir: 

 



EXEMPLOS CENTRAL DE SOLUÇÕES 

 

 

 

Exemplo 2 – Com Afastamento 

• Nos parâmetros, foi selecionada a opção ‘[x] Gerar o valor da licença remunerada no cálculo 

das férias’; 

• Nesse exemplo o colaborador foi admitido 02/01/2022, com o salário contratual de R$ 1.200,00; 

• Cadastrado afastamento para o empregado em 01/03/2022 com retorno em 19/12/2022, pelo 

motivo ‘6 – Doença período superior a 15 dias’; 

• Calculadas férias coletivas para os empregados de 23/12/2022 a 03/01/2023 12 dias; 

• Conforme exemplos a seguir: 



EXEMPLOS CENTRAL DE SOLUÇÕES 

 

 

 

• A rubrica ‘8896 - LICENÇA REMUNERADA FERIAS GOZADAS’, é demonstrada com as horas 

que o empregado gozou as férias coletivas (12 dias), uma vez que no afastamento foi perdido o 

período 02/01/2022 a 18/12/2022 devido ele estar afastado por mais de 180 dias. Sendo assim, o 

empregado perdeu o direito de férias. 

• Como teve menos de 1 ano trabalhado entre a admissão e férias coletivas, o período aquisitivo foi 

encerrado no momento do início do gozo de férias e iniciado um novo. 



EXEMPLOS CENTRAL DE SOLUÇÕES 

 

 

• Os dias de gozo foram informados integralmente no quadro De Gozo da Licença Remunerada, 

pois o empregado perdeu o direito de férias devido o afastamento. 

 

Exemplo 3 – Com Sindicato para não considerar dias de férias 

• Nos parâmetros, foi selecionada a opção ‘[x] Gerar o valor da licença remunerada no cálculo 

das férias’; 

• Cadastro do sindicato, com a seguinte configuração, na guia Cálculos > Férias > Dias a não 

Considerar, informando os dias 01/01 e 25/12;  

• Nesse exemplo o colaborador foi admitido em 02/01/2022 com o salário mensal de R$ 1.000,00 

e vinculado ao sindicato acima; 

• Calculadas férias coletivas para os empregados de 20/12/2022 a 18/01/2023 30 dias; 

• Conforme exemplos a seguir: 



EXEMPLOS CENTRAL DE SOLUÇÕES 

 

 

 

• A rubrica ‘8896 - LICENÇA REMUNERADA FERIAS GOZADAS’, é demonstrada com as horas 

conforme quantidade de dias configurados no Sindicato para não considerar como férias. Logo, as 

férias de 30 dias, são 28 dias de férias e 2 dias de licença remunerada. 

 



EXEMPLOS CENTRAL DE SOLUÇÕES 

 

 

 

• No recibo de férias, serão considerados os 02 dias informados no sindicato como Período Lic. 

Remunerada, e os demais dias como período de férias. 

 

 


