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Introdução
Foi disponibilizado nesta versão a separação dos avos decorrentes do período
onde a funcionária esteve de Licença Maternidade, afim de apontar devidamente
o valor para compensação junto ao e-Social e DCTFWEB.
Cadastro - Funcionários
Na aba Cadastro> Funcionários, a movimentação deverá estar devidamente
cadastrada com o motivo licença maternidade.

Cadastro - Eventos
Foi criado o evento 76 Sal. Maternidade 13º Salário (sistêmico), já
parametrizado para envio ao e-Social.
**Importante enviar a S-1010 antes de transmitir o 13º salário calculado.
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13º Salário – cálculo segunda parcela
O sistema irá verificar através das Fichas Financeiras, os meses em que existem
pagamentos com referência ao evento 3 (Licença Maternidade) e comparar com
os dias efetivos de afastamento.
No exemplo, a funcionária se afastou a partir do dia 17/07/2018 com término em
13/11/2018 sendo 120 dias de afastamento por Licença Maternidade.
Como houveram afastamentos no decorrer do ano, perdeu-se 2 avos (pagos pelo
INSS).
No total são 10 avos, sendo:
6 avos de responsabilidade da empresa – evento 71
4 avos de responsabilidade do INSS compensação – evento 76
Os dois eventos somados darão o valor correto 13º Salário, porém, somente o
valor calculado no evento 76 será considerado para a compensação após
fechamento da competência 12 / S-1200 anual entregue ao e-Social, de
preferência, até o dia 20 do mês de Dezembro (não confundir com a rotina
mensal, com data de entrega até 15 de janeiro).
Cálculo em: 13º Salário>Cálculo 13º Salário> 2º parcela
Conferência em: 13º Salário> Ficha Financeira> 2º parcela

13º Salário – Folha de 13º Salário
Na aba 13º Salário> Folha de 13º Salário> 2º parcela, note que, o valor calculado
confere com o FPAS da Folha de Pagamento do 13º salário Segunda parcela.
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e-Social
Após entrega da primeira parcela do 13º salário (rotina mensal), é efetuada a
entrega da segunda parcela (rotina anual). Maiores detalhes em:
http://multicopan.tempsite.ws//files/Releases/Espelhamento_de_Eventos_e_Entrega_do_13º
_Salário_ao_e-Social_v2.pdf

Importante lembrar que, os eventos referentes a médias devem ser
parametrizados na rotina Cadastro> Eventos> Incidências Anuais, vide mais
detalhes na documentação que se encontra no site da Copan
http://multicopan.tempsite.ws//files/Releases/Espelhamento_de_Eventos_e_Entrega_do_13º
_Salário_ao_e-Social_12406.pdf

O evento 76 também deverá ser entregue antes do envio do 13º anual, através
da S-1010 Tabela de Rubricas como inclusão.
A segunda parcela será enviada de acordo com a explicação do link acima.
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