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CONCEITO DA PROVISAO
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Definição: As provisões correspondem a despesas e prováveis perdas (no Ativo) pertinentes a 
determinado período-base, no qual serão contabilizadas, pagas ou apuradas no próprio 
período-base ou no(s) período(s)-base subsequente(s).

Exemplos:
Quanto uma empresa gastaria na competência seguinte à aberta, com pagamentos relacionados a 
Férias e 13º, em caso de dispensa de 30% do seu efetivo?

Saiba mais sobr o Conceito da provisão

A Provisão é muito importante para que as empresas possam ter seu lucro líquido (real) informado, 
estando dentro da exigibilidade as provisões de férias, 13º, 14º e seus correspondentes encargos.

https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360045038454
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Conforme a exigibilidade para as provisões referente a área de Recursos Humanos, existe a 
necessidade de tratamento para cálculos de férias, 13º salário e encargos, que podem ser 
realizados em sua totalidade ou de forma rateada (centro de custo, item contábil e classe valor).

No Protheus temos no módulo Gestão de Pessoal (07) configurações que permitem ao usuário 
tratar os cálculos de Provisão analisando por exemplo:
- Tipos de Ausências: permite parametrizar quando uma ausência irá impactar para 
congelamento ou desconto de avos nas provisões;
-Controle Dias Direito:  permite saber os períodos abertos, prescritos e já pagos considerados no 
cálculo;
-Mnemônicos e Parâmetros: atualmente existem diversas configurações que permitem 
tratamentos para melhoria da performance, ativação da configuração de rateio, validar informações 
referente a desoneração que irá impactar nos encargos, configuração para cálculos dos adicionais 
de médias, entre outros;
-Cadastro de Verbas: existem hoje Identificadores de Cálculos específicos para cada tipo de 
provisão, inclusive para tratamento de férias partidas.
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 01-Tipos de Ausências - Atualizações > Definições de Cálculos >Tipos de Ausência

Na versão 12 do Protheus, os tratamentos para funcionários que possuem ausências que 
precisam ser validadas nos cálculos da Provisão de Férias e 13 salário são configurados através 
do cadastro de Tipos de Ausências.
É importante observar o correto preenchimento de cada informação para cálculo de Férias e 13º, 
para um correto funcionamento do cálculo.
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Férias

Informar se o total de dias desta ausência 
deverá ser considerada para o pagamento 
das férias:1 – Perda após 180 dias: Os 
dias afastados durante o período aquisitivo
do funcionário serão somados, e ao 
atingirem 180 dias será iniciando um novo 
período aquisitivo.
2 – Suspensão do Período: Os dias 
afastados deverão ser somados ao final do 
período aquisitivo do funcionário,
para finalização do período aquisitivo e 
calculo das férias.
3 – Perda após 30 dias: Os dias afastados 
durante o período aquisitivo do funcionário 
serão somados, e ao atingirem 30 dias 
será iniciando um novo período aquisitivo.
4 – Não Perde: o total de dias deste 
afastamento não será considerado no 
calculo das férias.

Informar qual o tratamento deverá ser efetuado 
para este afastamento na provisão de férias:
1 – Não Congela: Sempre será calculado, 
ignorando o afastamento.
2 – Congela Após Primeiro mês: No primeiro 
mês de afastamento o valor da provisão é 
congelado, retornando a provisionar apenas no 
seu retorno.
3 – Congela Após 6 meses: Após o 6º mês 
afastado, o valor da provisão é congelado, 
retornando somente após o seu retorno.

Configuração do campo RCM_CONGAF:

1 - Verifica congelamento por período aquisitivo

2 - Verifica congelamento pelo afastamento.
Criação do campo RCM_CONGAF (antigo 
parâmetro MV_TCONGAF) no cadastro de 
Tipos de Ausência, que irá controlar como o 
sistema trata os dias de afastamento no cálculo 
da provisão.
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13º salário

Informar 1=Sim, para que 
os dias afastados sejam 
considerados para o cálculo 
dos avos de direito para o 
13º salário. A cada 15 dias 
afastados, funcionário perde 
um 1/12 avos de direito.

Indica o tratamento para essa 
ausência na provisão do 
décimo terceiro. Caso seja 
informado com 1=Congela, 
valor da provisão será 
congelado a partir do mês de 
afastamento do funcionário.
2=Não Congela
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02-Controle Dias de Direito - Atualizações >Funcionários >Controle dias de direito

A premissa para que o cálculo da provisão de férias ocorra corretamente, é ter o preenchimento 
correto da rotina de Controle Dias de Direito, em que são informados os períodos aquisitivos do 
funcionários e suas variáveis (dias de férias vencidas e proporcionais, dias de férias já 
antecipados, dias pagos entre outros).
Na versão 12 do Protheus temos no Controle de Dias de Direito todo histórico dos períodos Ativos, 
Prescritos e Pagos. Também são demonstrados os próximos períodos já iniciados e seus Status.
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03-Parâmetros e mnemônicos

MV_MEDDIRE  MV_TRFAMES  MV_DESFOL   
MV_TPBXFER  MV_DF13NEG  P_REGPARCI
MV_CSALINC       MV_FERPAC  P_RECDES
MV_MAPREND        MV_PROVRES  P_ADISMED
MV_ITMCLVL        MV_SABDOM     P_FDESFOL
MV_MODFOL    MV_PERCFGC  P_PROVAVP
MV_GRID     MV_RATPROV
MV_GPEGRID     MV_PLRVER
MV_REGGRID     MV_PLRVLBX

Clique aqui para saber detalhes dos parâmetros

https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360045568194
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02-Adicionais na provisão

Na versão 12 tratamos os Adicionais (Periculosidade, Insalubridade, ATS, Ad. Cargo Confiança, 
Adic. Transferência, entre outros) mesmo que incorporado ao salário como adicionais, sendo 
demonstrados em verbas específicas e não somados aos valores de férias e 13º. Sendo assim as 
baixas também serão dadas como adicionais.
Para realização do cálculo, o sistema irá validar além dos ID’s, os cadastrados apresentados a 
seguir:

Configurações dos adicionais
Cadastro dos funcionários
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02-Adicionais na provisão

Cadastro do sindicato
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02-Adicionais na provisão

Demonstração dos adicionais no relatório de Provisão (Na coluna ADICIONAIS será apresentado 
os   Adicionais + Médias do Período):
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02-MV_CSALINC e provisão retroativa

Nas migrações de Release 11 para 12, devido ao novo tratamento para adicionais na folha e provisão, 
houve a necessidade de validar o salário real da época em que ocorreu a gravação dos acumulados de 
folha para cálculo correto da provisão na P12.

Quando Calculada a Provisão dos Funcionários com o parâmetro MV_CSALINC habilitado (Ex. 201901), os 
cálculos das provisões de férias e 13º salário, irá considerar os valores dos novos identificadores, além do 
salário do mês, gravado no identificador de cálculo “0318”, sem que seja necessário apurar novamente, os 
valores já praticados na folha de pagamento do mês. Isto diminui o tempo de processamento.
Calcular a provisão com o MV_CSALINC preenchido, não significa que podem ser realizados cálculos 
retroativos. A ideia é tratar as informações no mês da migração apenas.

Existem inclusive solicitações de melhoria que visam não permitir cálculos retroativos a mais de uma 
competência para a provisão, visando além da integridade dos dados, a demonstração de valores 
divergentes em decorrência das modificações e manutenções aplicadas pelo cliente, que dificultam as 
conferências.
Cálculos retroativos não são necessários, uma vez que o cálculo atual irá realizar a apuração dos 
valores atuais.
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01-Provisão normal mais média - Cálculo

Como calcular a provisão

https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/1500004784961
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02-Provisão normal + média: Relatório
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03-Provisão normal + médias + adicionais

Conferência adicionais na provisão

https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360006906071
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04-Provisão com pagamento de férias vencidas (sem quitar período)
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05-Provisão com antecipação de dias
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06-Provisão com antecipação de dias - Relatório com as baixas
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07-Provisão com rateio

Deve ser parametrizada a programação de rateio, o parâmetro MV_RATPROV habilitado e as 
verbas de provisão de rateio cadastradas.

Parametrização provisão rateada

https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360028664711
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07-Provisão com rateio
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08-Provisão com rateio - Relatório
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09-Provisão com afastamento

No Tipo de Ausências foi parametrizado para que o sistema aplique a perda do período após 
afastamento por 30 dias, congelando a provisão de Férias e 13º:
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10-Provisão com valores negativos

No Cálculo das Provisões de Férias e 13º Salário, o sistema pode Apresentar Valores Negativos na linha 
"No Mês"  quando há diminuição entre o Valor Atual, e o Valor Provisionado Anteriormente.
A diminuição dos valores de Provisão poderá ocorrer quando:

1 - Na Coluna "Valor", quando o funcionário teve Faltas e perde direito dias de Férias ou 13º Salário ou se 
houver uma Redução Salarial.
Por Exemplo: Supondo que temos de saldo provisionado (Linha "Anter") de R$ 1.000.00, porém, neste mês 
tivemos um saldo Atual (Linha "Atual") de R$ 800.00, pois o funcionário Faltou mais de 06 dias e perdeu 
avos de Férias ou 13º Salário, então com relação ao mês anterior o seu saldo diminuiu em R$ -200,00.
A memória de cálculo é: Atual - Anterior = No Mês.

2 - Na Coluna "Adicionais", quando o funcionário perde direito à algum adicional (ATS, Periculosidade, 
Insalubridade, Cargo de Confiança ou Adicional de Transferência).
Por Exemplo: Supondo que até 03/2020 o funcionário atuava em local Insalubre e tinha direito à um 
adicional de 30% sobre o Salário Base. Em 04/2020 o funcionário foi transferido e não está mais exposto 
ao risco, portanto não tem mais direito à este Adicional, então com relação ao mês anterior o seu saldo de 
Adicionais também poderá sofrer redução.
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10-Provisão com valores negativos

3 - Na Coluna "Adicionais", quando o valor das Médias de Férias ou 13º Salário diminuir.
Neste caso, a diminuição poderá ocorrer quando o funcionário não recebe variáveis como Bônus, Gratificações ou 
Horas Extras por um ou mais meses.
Por Exemplo: Em 03/2020 o valor das Médias do Funcionário era R$ 300,00.
Memória de Cálculo: Total das Médias/ Avos de Direito (900 / 3 = 300,00).
Em 04/2020 o funcionário não recebeu nenhuma variável, portanto, os valores recebidos até 03/2020 serão 
proporcionalizados por mais um mês.
Memória de Cálculo: Total das Médias/ Avos de Direito (900 / 4 = 225,00).
Com relação ao mês anterior o seu saldo diminuiu em R$ -75,00.

4 - Nas Colunas de Encargos de INSS e FGTS, quando já houver valores negativos nas colunas "Valor" e/ou 
"Adicionais";

5 - Em toda a linha "No Mês", quando o Funcionário Perde direito ao Período Aquisitivo, por motivo de 
Afastamento ou Faltas.
Por Exemplo: Supondo que até 05/2020 o funcionário completou mais de 180 dias de afastamento considerando o 
Período Aquisitivo Vigente, neste caso, o funcionário perde direito aos 30 dias de Férias, portanto na linha "No 
Mês", o sistema apresentará os valores provisionados até o mês 04/2020 negativos, para que o Saldo Atual das 
provisões de férias seja zerado.
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11-Exclusão cálculo Provisão

Clique em >Outras Ações >Alterar
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11-Exclusão cálculo Provisão

Selecione o último período calculado e clique em excluir:
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11-Exclusão cálculo Provisão

Salve a exclusão
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11-Exclusão cálculo Provisão

O cálculo ficará deletado, clique em Salvar

Exclusão provisão individual

https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360036636774
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11-Exclusão cálculo Provisão

Exclusão em lote
Clique em >Outras Ações >Exclusão em Lote e preencha os parâmetros de acordo com a necessidade 
de exclusão:

Documentação completa para inclusão da opção Exclusão em lote

https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/4411059191703
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05-Revisando

Provisão PLR

Página centralizadora documentações provisão

https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360044606833
https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/sections/360001597311-RH-Provis%C3%A3o
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Realizada implementação da funcionalidade de geração de Memória de Cálculo para o cálculo de 
Médias e Adicionais à partir da versão 12.1.23 do Protheus.

Para ativar a Memória de Cálculo, altere o Mnemônico P_LMEMCALC para .T. para que o sistema 
recrie as fórmulas com o Log Ativado.

Após o cálculo, o Log estará disponível para consulta nas rotinas: Consulta de Cálculo por 
Funcionário (GPEA090 - SRC), Cálculo de Férias (GPEM030) e Cálculo de Rescisão 
(GPEM040).

Para mais informações, acesse: Documentação memória de cálculo adicionais e médias

https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=330831446
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Exemplos de memória de cálculo
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Exemplos de memória de cálculo
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Conheça algumas ferramentas e dicas importantes que podem auxiliá-lo em suas dúvidas e 
demandas. Aproveite também e fique por dentro dos próximos eventos que serão compartilhados 
pelos times do Suporte Técnico Protheus.

Central de Atualizações
Você sabia que é possível validar se as rotinas de seu 
ambiente, assim como os demais componentes estão 
atualizados?  Isso é possível através da Central de 
Atualizações! Além de conferir as últimas expedições 
liberadas pela TOTVS, você conseguirá baixar os pacotes 
e proceder com as atualizações!

Busque por “Central de Atualizações 
Protheus” e veja como é fácil acessar.  

Você sabia que o  Protheus possui rotinas e recursos para que 
nossos Clientes façam o controle de dados protegidos, visando 
o cumprimento da LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados - 
LEI n° 13.709, de 14 de agosto de 2018)?
Acesse nossa Página Centralizadora da LGPD no TDN e fique 
por dentro de todas as informações sobre as liberações e 
adequações para atendimento da regra.

https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=531011130
https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=531011130
https://tdn.totvs.com/display/PROT/Controle+de+dados+protegidos+-+Protheus+12
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Chat Online

Além do canal telefônico, temos o Chat Online, onde 
você pode falar com nossos analistas todos os dias, 
das 08h às 18h!
Saiba como acessar clicando Aqui! 

Base de Conhecimento - KCS

A TOTVS se preocupa cada vez mais em auxiliar 
você nos processos de auto atendimento. Para isso, 
nosso time do Suporte Técnico vem trabalhando 
para manter nossa Base de Conhecimento KCS 
sempre atualizada e com assuntos atuais.
Acesse aqui a página inicial e inicie suas consultas!

Próximos Eventos
Fique por dentro dos próximos eventos que serão realizados pelo time de Suporte Protheus e agende a data! 
Temos uma página no TDN onde os times informam sobre os eventos futuros e disponibilizam os materiais dos 
eventos já realizados. Clique Aqui e fique conectado.

https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360042250813
https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/categories/204298608
https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=550307175
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Carolina
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OBRIGADO

• Tecnologia + Conhecimento são nosso DNA.

• O sucesso do cliente é o nosso sucesso.

• Valorizamos gente boa que é boa gente.

#SOMOSTOTVERS
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@totvs

/totvs company/totvs

totvs.store
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JOYCE SANTANA
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