
ENTENDA SEU
CONTRACHEQUE

GUIA PRÁTICO SOBRE SEU PAGAMENTO



OÉ contrachequeÉ éÉ oÉ documentoÉ queÉ diferenciaÉ todasÉ asÉ verbasÉ pagasÉ pelaÉ empresaÉ aoÉ funcionário%É OuÉ seja5É éÉ umaÉ
prestaçãoÉ deÉ contasÉ doÉ empregadorÉ comÉ oÉ trabalhador%É OÉ contrachequeÉ éÉ suaÉ listaÉ deÉ remunerações%É OÉ documentoÉ
consisteÉ naÉ transformaçãoÉ dasÉ informaçõesÉ trabalhistasÉ deÉ cadaÉ funcionárioÉ emÉ dadosÉ contábeis5É paraÉ calcularÉ oÉ
pagamentoÉlíquidoÉeÉoÉpagamentoÉbruto%É

OE contrachequeE dosE servidoresE daE PJFE segueE oE modeloE abaixoME ÉE importanteE lembrarE queE algunsE cargosE possuemE
especificidadesEdiferentesEeHEporEissoHEoutrasEverbasEacabamEfazendoEparteEdoEcontrachequeME

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

CNPJ6: ÁQ6ÍÍQ6Á9QVÊÊÊÁzÊÃ
AvenidaiBrasiluiNºiÃÊÊÁiziCentro Juiz de Fora V MG z CEP6: Í4Ê4ÊzÊÁÊ

D E M O N S T R A T I V O D E P A G A M E N T O
COMPETÊNCIA:

Janeiro 4 á7áá
FUNCIONÁRIO: ADMISSÃO: MATRÍCULA:

CARGO:

TNS93Enfermeiro – Faixa :
VÍNCULO:

Regime Jurídico Único
CPF:

SECRETARIA:

Sec8 de Saúde

SALÁRIO:

H8HC5ÚBD
BANCO: AGÊNCIA: CONTA:

VERBA DESCRIÇÃO REFERÊNCIA PROVENTOS DESCONTOS

9 Salário á77 H8HC5ÚBD 7Ú77

á Horas extras %71 H7 98H95Ú6D 7Ú77

% :dicional Noturno 95 7Ú77 H5Ú75

H% Penosidade : H 9877HÚ7% 7Ú77

%5 Penosidade # á %%BÚá7 7Ú77

6H Penosidade ? 9 áááÚCH 7Ú77

Bá Penosidade = 99 á85%9Ú9H 7Ú77

%7B :diant8 Férias á8BC%ÚHB 7Ú77

%55 Parc8 :dto8 9Hº S8 9á49á H8C7DÚ%7 7Ú77

%H9 IRRF áBÚ% 7Ú77 98Há9ÚáB

%%5 FPM –FolhaF 7Ú77 5BHÚCB

%%D Vale Transporte 65 7Ú77 á7HÚ7D

TOTALIZADORES

PROVENTOS:

Á56ÊÍÇu49
DESCONTOS:

Á6ÓÓQuÃÍ
LÍQUIDO:

ÁÍ6ÊÍ4uÇÇ

SALÁRIO BASE:

H8HC5ÚBD

SALÁRIO CONT6 INSS:

7Ú77

BASE CALC6 IRRF:

C85HDÚC7

BASE FGTS:

7Ú77

FGTS:

7Ú77

Para obter a validação do Contracheque através do Portal do Servidor, utilize o QRCode impresso ao ladoóou acesse o
endereço abaixo, informado o código de validação.

httpsé44juizdefora8govbr8cloud4PortaldoServidor4T4validacao??)codeM:7%FCH%F:H%?5%6H#á5:DC?75?B6:7%C

CÓDIGO: :7%FCH%F:H%?5%6H#á5:DC?75?B6:7%C

MENSAGEM:

:tualize seus dados cadastrais no Portal do Servidor2 :cesse souservidor8pjf8mg8gov8brÚ confira o passo a passo e não deixe para a última hora2

VERBA6EÉÉaÉdescriçãoÉsobreÉaÉqueÉaqueleÉvalorÉseÉreferez

REFERÊNCIA6E SãoÉ osÉ vencimentosÉ eÉ númerosÉ emÉ queÉ osÉ
itensÉdaÉremuneraçãoÉsãoÉbaseados%

PROVENTOS6E SãoÉ osÉ valoresÉ dosÉ pagamentosÉ queÉ foramÉ
efetuados%

DESCONTOS6E GeralmenteÉ sãoÉ impostos5É pagamentosÉ feitosÉ
anteriormente5ÉFundoÉdeÉPrevidênciaÉMunicipalàINSS5ÉplanoÉ
deÉsaúdeÉeÉoutros%

HORASEEXTRAS6EÉÉ(-FÉsuperiorÉàÉhoraÉnormalÉquandoÉfeitaÉ
deÉ segunda0feiraÉ aÉ sábado%É TosÉ domingosÉ eÉ feriadosÉ temÉ oÉ
valorÉ deÉ A--FÉ daÉ horaÉ normal%É PodeÉ serÉ pagaÉ atéÉ B-É diasÉ
depois%

PENOSIDADE6E ÉÉ calculadaÉ apósÉ análiseÉ eÉ deÉ acordoÉ comÉ asÉ
normasÉcoletivasÉdasÉatividadesÉconsideradasÉpenosasÉpara5É
aíÉ sim5É serÉ determinadaÉ aÉ porcentagemÉ eÉ valorÉ aÉ serÉ pago%É
MT5B5C5D)ÉdiasÉdaÉsemana/

ADIANTAMENTOE DEE FÉRIAS6E ÉÉrealizadoÉ noÉpagamentoÉdoÉ
mêsÉanteriorÉaoÉdeÉusufruiçãoÉdasÉférias%É

PARCME ADTOME °U°E SM6E ÉÉ pagoÉ (-FÉ doÉ valorÉ doÉ A6ºÉ juntoÉ aoÉ
pagamentoÉdoÉmêsÉanteriorÉaoÉdaÉusufruiçãoÉdasÉfériasÉeÉ(-FÉ
emÉdezembro5ÉexcetoÉparaÉasÉfériasÉgozadasÉemÉdezembroÉeà
ouÉjaneiro%É

OECONTRACHEQUER

EntendendoÉosÉitensÉdoÉcontracheque;

TudoÉqueÉforÉalémÉdoÉsalárioEIcomoEporEexemplo6EhoraEextraHEpenosidadeHEadicionalEdeEreuniãoHEplantãoEadicionalE
noturnoEeEoutrosTEsempreÉseráÉpagoÉemEatéE(3EdiasM

OE°U°EsalárioEéEespelhoEdoEsalárioEdeEdezembroMENoÉcasoÉdeÉprofissionaisÉdaÉsaúde5ÉoÉvalorÉ tambémÉconsideraÉasÉ
penosidades%

ImportanteE seE atentarE paraE quandoE vocêE receberE valoresE emE FolhaE ComplementarME OsE descontosE obrigatóriosE sóE
serãoEcomputadosEnoEpagamentoEseguinteMEOuEsejaHEoEdescontoEdoEpagamentoEapósEaEfolhaEcomplementarElevaráE
emE consideraçãoE oE valorE normalE daE remuneraçãoE mensalE somadoE aoE valorE jáE pagoE IsemE descontoTE daE folhaE
complementarM

Q



ôVCasoVoVvalorVdoVpagamentoVestejaVerradozVéVnecessárioVidentificarVondeVestáVoVerroVeVseVdirigirVaoVDEINíUNEIVdaV
secretariaV ondeV trabalhaPV AV situaçãoV seráV verificadaV eV dadoV oV encaminhamentoV paraV queV eV oV pagamentoV sejaV
realizadoVoVquantoVantes;

ôV VejaV tambémV seV houveV faltasV ouV atrasosV noV pontoV eletrônicoPV LembreôseV queV minutosV nãoV justificadosV
adequadamenteV sãoV contadosV noV contrachequeV doV mêsV subsequenteV eV diminuemV asV horasV trabalhadaszV
consequentementezVgerandoVdescontosVnoVpagamentoPV

:

DÚVIDCSVFREQUENTESA

TodoVoVprocessoVdeVadmissãoícontrataçãoVdeveVserVconcluídoVatéVoVM°VãprimeiroçVdiaVútilVanteriorVaoVinícioVdeV
atividadesVdoVservidorVnaVunidadeVadministrativaVemVqueVdesempenharáVsuasVfunçõesP

MapaVdeVfrequênciasLVAtéVoV4°VdiaVútilVdoVmêsVsubsequenteVaoVdeVreferência;
DemaisVverbasVqueVcompõemVaVremuneraçãoLVAtéVoV5°VdiaVútilVdoVmêsVsubsequenteVaoVdeVreferênciaP

OVcontrachequeVéVliberadoVatéVumVdiaVútilVantesVdaVdataVdoVpagamentoúVMasVtodoVoVprocessoVparaVoVpagamentoV
propriamenteVditoVcomeçaVbemVantesúVEVosVprazosVsãoVfundamentaisúVVamosVconferir-

LançamentoVdasVinformaçõesVnoV
sistemaVdeVfolhaVdeVpagamento

Processamento

atéVFVdiaVútilVantesVdoVprocessamentoVdaVfolha

doisVdiasVúteisVantesVdaV
preparaçãoVdaVplanilhaVdeV

liquidaçãoVdaVfolha

PreparaçãoVdaVplanilhaV
deVliquidação

doisVdiasVúteisVantesVdaVV
liquidaçãoVdaVfolha

Liquidação
TrêsVdiasVúteisVantesVdaV

preparaçãoVdoVpagamento

PreparaçãoVdoVpagamento
TrêsVdiasVúteisVantesVdoV

pagamento
PCGCMENTO

TemosVoutrosVprazosVtambémVdeVenvioVparaVosVsetoresVdaVFolhaVdeVPagamentoúVVejaVsóA

FoiVcontratadoVrecentemente-VIssoVaquiVéVmuitoVimportanteA

TiveVproblemasVnoVpagamentoúVOVqueVdevoVfazerVagora-

TerValgumVimprevistoVnoVpagamentoVpodeVtrazerVincômodosVaoVservidorPVParaVqueVoVtranstornoVsejaVcontornadoVdaV
formaVmaisVrápidaVpossívelzVexistemValgunsVpassosVimportantesPVVejaVabaixoL

ôVÉVimportanteVtambémVverificarVVnaVSupervisãoVdeVMonitoramentoVProfissionalVãSMPçVdoVDEINíUNEIVdaVsecretariaV
ondeVtrabalhaVseVtodasVasVinformaçõesVnecessáriasVforamVenviadasVparaVoVsetorVdaVFolhaVdeVPagamentoP

MV)VIdentifiqueVondeVpodeVestarVoVerro

êV)VConfiraVseVtodasVasVinformaçõesVforamVenviadasVparaVosVsetoresVdaVFolhaVdeVPagamento

:V)VVejaVseVoVpontoVeletrônicoVestáVcorreto



4ÚVI4:S/FREQUENTESd
:pós/conferir/possíveis/inconsistências/com/o/4EINéUNEI/da/secretaria/onde/trabalha./caso/ainda/
não/tenha/sido/solucionado/ou/feito/encaminhamento/para/solucionar/o/imprevisto./registre/a/
situação/na/plataforma/Prefeitura/ÁgilC/Para/solicitar/qualquer/outra/compensação/na/Folha/
Gomplementar./também/será/necessário/registrar/o/protocolo/na/plataformaC/

Aquióvocêóvaiódescreveróaódúvidaóouóerroóencontrado(ódetalhandoócomóseuónomeócompleto(
CPFóeómatrícula2óÉóimportanteótambém(óseópossível(óanexaróoópróprioócontracheque2óAsó
reclamaçõesódeverãoóserófeitasópeloóservidoróinteressadoóemóatéódoisódiasóúteis(ócontadosódoó
diaódeódisponibilizaçãoódoócontrachequeómensalóparaóreceberóemófolhaócomplementar2

Registrei/o/problemaC/E/agoraL/Quando/receboL
Havendo(ó deó fato(ó divergênciasó noó contrachequeó ouó noó pagamento(ó elasó serãoó corrigidasó oó maisó breveó
possível(ó podendoó aó correçãoó ocorreró atravésó deó processamentoó daó Folha/ de/ Pagamento/ Gomplementar(ó
cujoópagamentoóéóefetivadoóentreóoóWR°ó jdécimo1óeóoóWO°ó jdécimoósegundo1ódiaóútilódoómêsósubsequenteóaoó
mêsódeócompetênciaóemóqueóhouveóoóerro(óou(óainda(ónaóFolha/de/Pagamento/seguinte2

AóSRHódisponibilizaóumócanalónoóWhatsAppódiretoócomóoósetoródaóFolhaódeóPagamento2óOóatendimentoóocorreó
duranteóoóhorárioódeóexpediente(ódasóQhóàsóWOhóeódasóW8hóàsóW7h2óÉ/importante/lembrar/que/as/mensagens/são/

respondidas/por/ordem/de/chegadaC/Ou/seja./não/é/recomendado/enviar/novas/mensagens/após/o/primeiro/envio/da/
demanda./já/que/isso/levará/a/bconversab/para/o/fim/da/filaC/

Whats:pp/da/Folha/de/Pagamento///OW9áq3É?á

Pedidos/de/licenças./férias/e/outrosójlicençaóprêmioóporóassiduidade(ófériasóregulamentares(óconversãoóemópecúniaódeó
licençaó prêmioó poró assiduidade1ó devemó seró entreguesó emó atéó sessentaó diasó anterioresó aoó mêsó deó usufruiçãoó ouó
pagamento(óconformeóaólegislação2

Substituição/ para/ fins/ de/ provimento/ temporário/ de/ cargo/ em/ comissão/ ou/ função/ gratificada(ó noó impedimentoó doó
titular(ódevemóseróencaminhadosóemóatéódezódiasóanterioresóaoóinícioódoóexercício(ónãoósendoópermitidaóaósolicitaçãoódeó
substituiçãoóretroativaóparaófinsódeópagamento(ódeóacordoócomóaólegislação2

Licenças./férias/e/outrosd

Veja/maisd
RESGISÃO0/QuandoóasóinformaçõesóchegamóaoóDRPPóatéódoisódiasóúteisóantesódoófechamentoódoómêsójqueóéófeitoóentreó
oó8°óeóoóà°ódiaóútil1óseráóefetuadaónoómesmoómês2óApósóestaódata(óoópagamentoódaórescisãoóseráóefetuadoónoómêsó
seguinte;ó

INS:LUBRI4:4E0/ÉóoóDAMORóquemóestipulaóoógrauódeóinsalubridade(ódeóORzóouó8Rz2óNasófériasóoósistemaónãoó
contabilizaóe(óportanto(óelaónãoóéópaga2óNesteócaso(óoóservidoródeveóabriróumóprotocoloóparaórecebê)laónoómêsóseguinte2ó
NosócasosóemóqueóoóservidorótiraóWàódiasódeóférias(ódeve)seóaguardaróoópróximoócontracheque2óó

GONSIGN:4OS0óAómargemódeóempréstimosóconsignadosóéódeóatéóáàz2

j



DÚVIDAScFREQUENTESn

Oc hPortalc doc Servidorhc éc oc sistemac parac terc acessoc aoc contrachequegc comprovantec dec rendimentosc ec realizarc ac
atualizaçãocdoscseuscdadoscpessoaisácConfira:

PortalcdocServidor

Paraêacessar,êcliqueênoêlinkêdisponívelênoêsiteêdaêPJFc
pjfámgágovábr

Paraêentrarênoêsistemaêpelaê
primeiraêvez,êcliqueêemê
primeirocacesso.êNaêpáginaê
seguinteêvocêêdeveráêpreencherê
seusêdadoscdecidentificaçãoêec
criarcumacsenha.êê

Aêsenhaêpodeêserêaê
mesmaêutilizadaênosê
sistemasêqueêpedemêaê
senhaêhEucSoucac
Prefeiturah,êmasêoê
servidorêpodeêoptarêporê
outraêdeêmelhorê
memorização,êcasoê
queira.êFeitocissogcnac
páginacdeclogingcentrec
nocsistemaccomcseuc
CPFcecacsenhaccriadaá

Casoêvocêêtenhaêalgumê
problemaênoêacesso,êcomoê
loginêouêsenha,êbastaêentrarê
emêcontatoêcomêaê
Supervisãocdec
ProcessamentocecControlec
docSistemacdecGestãocdec
PessoascdoêDRPP,êpeloê
telefoneê979Gb1337.ê

-




