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1. Considerando, que de acordo com o art. 12 da Lei Federal nº 13.932, de 11 de dezembro de 
2019, a contribuição social devida pelos empregadores em caso de despedida de empregado 
sem justa causa, à alíquota de 10% sobre o montante de todos os depósitos devidos ao FGTS,  
foi extinta em 1º de janeiro de 2020, e considerando, ainda, que o fim dessa contribuição tem 
impacto automático nos contratos administrativos em andamento e na formação dos preços 
para novos contratos, quando há emprego de mão de obra exclusiva, nos termos do DM nº 
269/2018, com fundamento na Lei Municipal nº 1.785/2009, art. 9º, incisos I e II, cumpre-me 
expedir a todos os órgãos e entidades as seguintes recomendações de providências: 
 
1.1 Relativas aos contratos administrativos vigentes/em andamento: 
 

a) efetuar a revisão dos contratos, com fundamento no § 5º do art. 65 da LF nº 8.666/1993, 
com efeitos retroativos a 1º de janeiro, para adequação da planilha de formação de 
preços de 2020, com vistas à exclusão da rubrica “Contribuição Social” de 10% sobre o 
FGTS em caso de demissão sem justa causa; 

b) no caso da Conta-Depósito Vinculada - Bloqueada para Movimentação, prevista no 
Anexo VII do DM nº 269/2018, efetuar a adequação da planilha de formação de preços, 
com efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2020, referente à “Multa sobre FGTS e 
Contribuição Social sobre o aviso prévio indenizado e sobre o aviso prévio trabalhado, 
para redução do percentual de 5% (cinco por cento) para 4% (quatro por cento). 

 
1.2 Para as novas contratações: 
 

a)  excluir da planilha de formação de preços, a rubrica “Contribuição Social” de 10% sobre 
o FGTS em caso de demissão sem justa causa; 

b) para a Conta-Depósito Vinculada – Bloqueada para Movimentação, adequar a planilha 
de formação de preços, para aplicar o novo percentual explicado na letra “b” do subitem 
1.1, desta RTC. 

Rio Branco (AC), 29 de janeiro de 2020. 
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