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-PIS: LC 07/70

Art. 1.º - É instituído, na forma prevista nesta Lei, o Programa de
Integração Social, destinado a promover a integração do empregado na vida
e no desenvolvimento das empresas.

Art. 2º - O Programa de que trata o artigo anterior será executado
mediante Fundo de Participação, constituído por depósitos efetuados pelas
empresas na Caixa Econômica Federal.

-PASEP: LC 08/70

Art. 1º - É instituído, na forma prevista nesta Lei
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Complementar, o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público.

Art. 2º - A União, os Estados, os Municípios, o Distrito Federal e os
Territórios contribuirão para o Programa, mediante recolhimento mensal ao
Banco do Brasil das seguintes parcelas:

I - União:

1% (um por cento) das receitas correntes efetivamente arrecadadas,
deduzidas as transferências feitas a outras entidades da Administração
Pública, a partir de 1º de julho de 1971; 1,5% (um e meio por cento) em 1972
e 2% (dois
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por cento) no ano de 1973 e subseqüentes.

II - Estados, Municípios, Distrito Federal e Territórios:

a) 1% (um por cento) das receitas correntes próprias, deduzidas as
transferências feitas a outras entidades da Administração Pública, a
partir de 1º de julho de 1971; 1,5% (um e meio por cento) em 1972 e 2%
(dois por cento) no ano de 1973 e subseqüentes;

b) 2% (dois por cento) das transferências recebidas do Governo da União e
dos Estados através do Fundo de Participações dos Estados, Distrito
Federal e Municípios, a partir de 1º de julho de 1971.



Abono salarial

Parágrafo único - Não recairá, em nenhuma hipótese, sobre as
transferências de que trata este artigo, mais de uma contribuição.

Art. 3º - As autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e
fundações, da União, dos Estados, dos Municípios, do Distrito Federal e dos
Territórios contribuirão para o Programa com 0,4% (quatro décimos por
cento) da receita orçamentária, inclusive transferências e receita
operacional, a partir de 1º de julho de 1971; 0,6% (seis décimos por cento)
em 1972 e 0,8% (oito décimos por cento) no ano de 1973 e subseqüentes.
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- Abono salarial

Lei 7.998/90: Art. 9º É assegurado o recebimento de abono salarial anual, no
valor máximo de 1 (um) salário-mínimo vigente na data do respectivo
pagamento, aos empregados que: (...)

§ 2º O valor do abono salarial anual de que trata o caput será calculado na
proporção de 1/12 (um doze avos) do valor do salário-mínimo vigente na
data do respectivo pagamento, multiplicado pelo número de meses
trabalhados no ano correspondente. (Lei nº 13.134/15)

§ 3º A fração igual ou superior a 15 (quinze) dias de
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trabalho será contada como mês integral para os efeitos do § 2º deste
artigo.

Art. 9º-A. O abono será pago pelo Banco do Brasil S.A. e pela Caixa
Econômica Federal mediante: (Lei nº 13.134/15)

I - depósito em nome do trabalhador;

II - saque em espécie; ou

III - folha de salários.

§ 1º Ao Banco do Brasil S.A. caberá o pagamento aos servidores e
empregados dos contribuintes mencionados no art. 14 do Decreto-Lei no
2.052, de 3 de agosto de 1983, e
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à Caixa Econômica Federal, aos empregados dos contribuintes a que se 
refere o art. 15 desse Decreto-Lei.

DL 2.052/83. Art.14 - São participantes contribuintes do PASEP:

I - a União, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e Municípios;

II - as autarquias em geral, inclusive quaisquer entidades criadas por lei 
federal com atribuições de fiscalização do exercício de profissões liberais;

III - as empresas públicas e suas subsidiárias;
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IV - as sociedades de economia mista e suas subsidiárias;

V - as fundações instituídas, mantidas ou supervisionadas pelo Poder 
Público;

VI - quaisquer outras entidades controladas, direta ou indiretamente, pelo 
Poder Público.

Art. 15 – São participantes contribuintes do PIS as pessoas jurídicas de 
direito privado, bem como as que lhes são equiparadas pela legislação do 
imposto sobre a renda e as definidas como empregadoras pela legislação 
trabalhista, inclusive entidades de fins não lucrativos e condomínios em 
edificações, não compreendidas em quaisquer dos itens do
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art. 14 anterior.


