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Procedimentos para Execução do 13º Salário 
 
Até o dia 20/12/2015 deverá ser pago o 13º salário dos servidores, de acordo com a lei 4.090 de 13/07/1962 e 
demais legislações municipais. 
Para a execução no Sistema de Administração de Pessoal – SAP da AGP, após o encerramento da competência 
11/2015, a seguinte tela foi demonstrada:  
 

 
 
Opção 12 - Se a opção 12 foi preenchida, o processamento da competência 12/2015 deverá ser feita normalmente, 
como os demais meses do ano e ao encerrar a competência 12/2015, o sistema irá para a competência 01/2016 e 
para fazer o cálculo de 13/2015, o Suporte da AGP deverá ser contactado para retornar a competência para 
execução do 13º. Salário, o que chamamos de 13/2015.  
 
 
  



 

Avenida do Contorno, nº 7962, salas 101 a 106, Lourdes, Belo Horizonte - MG / CEP 30.110-056 
Telefones: (31) 2513-7300  fax (31) 2513-7333 

 www.agpsa.com.br  -  email: agp@agpsa.com 
 
 

Página 2 de 2 
 

Opção 13 - Se a opção 13 foi preenchida, o processamento da folha de 13º salário poderá ser feito através do 
cálculo geral, menu 05-6,   selecionando o tipo de cálculo 5, conforme tela abaixo: 

 
Observação:  A opção do cálculo individual, menu 05-2 também poderá ser normalmente executada, com a mesma 
opção do tipo de cálculo 5.  
Pontos importantes:  

 O cálculo do 13º deverá ou não ter médias de vantagens, esse assunto está tratado em legislação 
municipal; 

 O cálculo do 13º é pago ao servidor pela fração maior ou igual a 15 dias trabalhados dentro do Mês.  
 Faltas -  podem ser deduzidas, de acordo com a legislação municipal. A fração igual ou superior a 15 

(quinze) dias  de trabalho dentro de cada mês será correspondente ao pagamento de 1/12 avos do direito a 
13º. Se as faltas lançadas durante o ano de 2015 foram feitas no menu 05-1 –Evento Faltas do Cadastro do 
Servidor, conforme orientação da AGP. As deduções serão automáticas, caso não seja entre em contato 
com o suporte para maiores orientações.   

 Afastamentos – podem ser deduzidos, de acordo com a legislação municipal e com o tipo de afastamento. 
Caso ao calcular a folha de 13º as deduções de afastamentos não estiverem sendo feitas automaticamente, 
gentileza entrar em contato como suporte, para que as parametrizações necessária e específica a cada 
município sejam feitas. Cada tipo de afastamento tem uma parametrização, portanto ao fazer a 
conferência do cálculo de 13º. Salário, pelo menos um tipo de afastamento deverá ser conferido.  

 
 
Att 
Equipe Suporte AGP 
 
 


