
Medida Provisória 1045, de 27 de abril de 2021  

Institui o Novo Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda e dispõe sobre medidas 
complementares para o enfrentamento das consequências da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do coronavírus (covid-19) no âmbito das relações de trabalho.  
 
Seção I 
Da instituição, dos objetivos e das medidas do Novo Programa Emergencial 
 
Art. 3º São medidas do Novo Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda: 
I - o pagamento do Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda; 
II - a redução proporcional de jornada de trabalho e de salários; e 
III - a suspensão temporária do contrato de trabalho. 
 
Seção II 
Do Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda 
 
Art. 5º Fica criado o Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, a ser pago nas seguintes hipóteses: 
I - redução proporcional de jornada de trabalho e de salário; e 
II - suspensão temporária do contrato de trabalho. 
 
Seção III 
Da redução proporcional de jornada de trabalho e de salário 
 
Art. 7º O empregador, durante o prazo previsto no art. 2º, poderá acordar a redução proporcional de jornada de 
trabalho e de salário de seus empregados, de forma setorial, departamental, parcial ou na totalidade dos postos de 
trabalho, por até cento e vinte dias, observados os seguintes requisitos: 
I - preservação do valor do salário-hora de trabalho; 
II - pactuação, conforme o disposto nos art. 11 e art. 12, por convenção coletiva de trabalho, acordo coletivo de 
trabalho ou acordo individual escrito entre empregador e empregado; e 
III - na hipótese de pactuação por acordo individual escrito, o encaminhamento da proposta de acordo ao empregado 
deverá ser feito com antecedência de, no mínimo, dois dias corridos, e a redução da jornada de trabalho e do salário 
somente poderá ser feita com os seguintes percentuais: 
a) vinte e cinco por cento; 
b) cinquenta por cento; ou 
c) setenta por cento. 
§ 1º A jornada de trabalho e o salário pago anteriormente serão restabelecidos no prazo de dois dias corridos, contado 
da: 
I - data estabelecida como termo de encerramento do período de redução pactuado; ou 
II - data de comunicação do empregador que informe, ao empregado, a sua decisão de antecipar o fim do período de 
redução pactuado. 
 

Fonte: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Mpv/mpv1045.htm 

  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Mpv/mpv1045.htm


Procedimentos para gerar a redução da carga horária e salarial no módulo DP - MP 1045/2021 

1) Criar um índice para indicar o percentual de redução da carga horária e salarial 

 
No campo tipo do índice informe a opção Funcionário 

No campo tipo de valor informe a opção Percentual 

 

2) Cadastrar os horários reduzidos 

Para cada horário que será reduzido deverá ser criado um horário compatível com o percentual de redução 

Se a empresa possui um horário de trabalho de 220 horas mensais e vai realizar acordo de redução com os 

funcionários com os percentuais de 50% e 70% deverão ser criados dois novos horários um de 110 horas 

mensais e outro de 66 horas mensais respectivamente 

 

3) Cadastrar o índice criado no item 1 para os funcionários que terão o  horário reduzido 

Executar o processamento TEK-> DEP. PESSOAL: INCLUIR ÍNDICES POR REGISTRO

 
Campo Início da vigência: informe a data de início da redução da carga horária 
Campo Dias de duração: informe a quantidade de dias de duração do acordo de redução da carga horária 
Campo Código do índice: informe o código do índice criado para a redução da carga horária 
Campo Valor do índice: informe o percentual de redução da carga horária 

 

  



Na ficha Funcionários selecione os funcionários e clique no botão executar. 

 

Antes de confirmar o processo você poderá conferir e alterar a seleção dos funcionários.

 

Após a execução do processo o índice será registrado para o funcionário conforme imagem abaixo

 

 

  



4) Cadastrar o horário reduzido criado no item 2 para os funcionários do acordo 

Executar o processamento TEK-> TROCA DE HORÁRIO DE FUNCIONÁRIOS - MP936/20

 
Campos Data acordo início e fim: Informe o período de assinatura do acordo de redução 
Campo Código do índice: Informe o código do índice utilizado para a redução 
Campo Valor do índice: Informar o valor atribuído ao índice no item 3  

 

 
Selecione os funcionários, informe o código do novo horário reduzido e clique em confirmar 

 

Serão incluídos dois registros no cadastro de horário do funcionário, na data de início da redução será incluído 

um registro com o horário reduzido e na data seguinte ao término do contrato será incluído um registro com o 

horário normal (anterior). 

 

  



5) Realizar a alteração da redução salarial dos funcionários 

Executar o processamento TEK-> GERAR SALÁRIO PROPORCIONAL A REDUÇÃO CARGA HORÁRIA. MP

 

Campos Data acordo início e fim: Informe o período de assinatura do acordo de redução 
Campo Código do índice: Informe o código do índice utilizado para a redução 
Campo Motivo da alteração salarial: Informe o motivo da alteração salarial 
 

 
Serão apresentados os funcionários com o novo salário calculado e data de alteração. 
Verifique se as informações estão corretas, selecione os funcionários e clique em confirmar. 
 

 
Serão incluídos dois registros no cadastro de salário do funcionário, na data de início da redução será incluído 

um registro com o salário reduzido e na data seguinte ao término do contrato será incluído um registro com o 

salário normal (anterior). 

  



6) Verificar parâmetro para cálculo proporcional do salário 

Para calcular o valor proporcional do salário nos meses de início e término da redução salarial entre nas 

configurações do sistema e marque o parâmetro indicado na imagem abaixo 

 

 

7) Cálculo do salário proporcional na folha de pagamento 

 

Salário até o dia 16/05/2021 = 3.000,00 (16 dias) 
Salário a partir do dia 17/05/2021 = 1.500,00 (15 dias) 
Remuneração base proporcional 
Evento 3001 = ((3.000,00 / 31) * 16) + ((1.500,00 / 31) * 15) = 2.274,19 

  



Procedimentos para realizar a suspensão temporária do contrato de trabalho no módulo DP - MP 1045/2021 

1) Cadastrar o motivo de afastamento 

A empresa que realizou a suspensão de contrato em 2020 já possui esse cadastro 

 
Campo Codificação RAIS: informe o código 70 

Campo Motivo de afastamento: Informe a opção correspondente ao código 37 do eSocial 

Marque também a opção para suspender a contagem do período aquisitivo de férias 

 

2) Registrar o afastamento para o funcionário 

 
Informe o código do afastamento criado no item 1 

O afastamento deverá ter o código 70 no campo codificação RAIS e o código 37 no campo motivo de 

afastamento. 

Informe a data de início da suspensão e o total de dias de suspensão. 

  



A suspensão do contrato de trabalho irá influenciar no cálculo do décimo terceiro salário, caso a empresa 

entenda que esta suspensão não deva influenciar no décimo terceiro, deve preencher o campo [Dias] conforme 

a imagem abaixo. 

 
 

Na ficha Sefip preencha os campos de afastamento e retorno com os códigos Y e Z5 respectivamente 

 
 

3) Folha de pagamento 

 
No recibo de pagamento será lançado o evento 2009 para representar os dias de suspensão do contrato 



4) Pagamento de ajuda compensatória mensal no valor de trinta por cento do valor do salário do empregado  
 
“§ 6º A empresa que tiver auferido, no ano-calendário de 2019, receita bruta superior a R$ 4.800.000,00 (quatro 

milhões e oitocentos mil reais) somente poderá suspender o contrato de trabalho de seus empregados mediante 

o pagamento de ajuda compensatória mensal no valor de trinta por cento do valor do salário do empregado, 

durante o período de suspensão temporária do contrato de trabalho pactuado, observado o disposto neste artigo 

e no art. 9º.” 
 

Realizar os procedimentos abaixo caso a empresa tenha que pagar a ajuda compensatória 

 

4.1) Criar uma rotina de cálculo 

A empresa que realizou o pagamento da ajuda compensatória em 2020 já deve ter a rotina de cálculo cadastrada 

e não precisa criar um novo cadastro. 

 

Descrição: AJUDA COMPENSATÓRIA MENSAL MP 1045 

 

Fórmula de cálculo:  

begin 

  Result := INDICE(403) * (30/100); 

  Result := (Result / VLR_EVE(3029)) * REF_EVE(2009) 

end; 

 

 
 

  

  



4.2) Criar natureza da rubrica para o eSocial 

Menu: Cadastros / Eventos / Rubricas – eSocial 

Se já existir a natureza de rubrica com o código eSocial igual a 1619 esse cadastro poderá ser utilizado 

 

Nome: Ajuda Compensatória – MP 936 / MP 1045 

Descrição: Ajuda compensatória paga pelo empregador ao empregado durante período de suspensão do 

contrato de trabalho ou redução proporcional de salário e jornada. 

Código para o eSocial: 1619 

Data de início: 01/04/2020  

 

 
 

  



4.3) Criar o evento para o pagamento 

 
Ficha – Configuração / Principal 

 
Ficha – Configuração / Rais 

 



 

Ficha – Configuração / Fórmula de cálculo 

 
Informe a rotina de cálculo criada no item 4.1 

Ficha – Configuração / eSocial 

 
 

4.4) Cadastrar os eventos para os funcionários que receberão a ajuda compensatória 

O evento cadastrado no item 4.3 deve ser incluído nos eventos mensais dos funcionários que receberão a ajuda 

compensatória 

 

Menu: Manutenção / Registros / Grade de eventos / Eventos do mês 

Preencher os campos 

Registro: código de registro do funcionário 

Data: último dia do mês 

Evento: código do evento criado no item 4.3 

Referência: 1 



 
 

Esse processo pode ser realizado para vários funcionários de uma vez, para isso clique no botão  

“F9 – Outros” e clique na opção “Lançar eventos” 

 
Preencha a data de lançamento, deixe marcada a opção Eventos do mês e clique na ficha Funcionário 



 
Escolha “Seleção” e preencha a lista com todos os funcionários que receberão a ajuda compensatória. Concluído 

esse processo clique no botão “F11 – Filtrar” 

 

 
Serão apresentados todos os funcionários selecionados na tela anterior. 

Na grade de eventos informe o código do evento criado no item 3.3, informe também a referência com o valor 1 

e clique no botão “F5 – Lançar”. 

 

  



Volte na tela anterior e verifique os eventos registrados para os funcionários selecionados 

 

Repetir esse processo para todos os meses em que houver o pagamento da ajuda compensatória. 

 

Na folha de pagamento o evento será lançado no recibo com o valor proporcional ao período de suspensão do 

contrato no mês. 

 


