
 

O melhor benefício para sua empresa é a economia 

 

 

 

 

 

Para ajudar, leia algumas orientações que facilitarão sua navegação no site do Ministério do Trabalho. 

1 - Entre no site: http://pat.mte.gov.br 

2 - Siga os passos para o cadastramento fornecendo as informações pedidas (se você está efetuando 
o cadastro, deverá preencher os campos solicitados; caso esteja realizando uma alteração ou 
atualização 
de dados, deve apenas modificar os campos desejados). 
 
Quando solicitado, preencha o número da VR BENEFÍCIOS no PAT: 130385510 
 
 
 
 
 

1 - A inscrição no PAT é GRATUITA; 

2 - Caso você queira atualizar ou alterar os dados cadastrais, deve ter em mãos o CNPJ da 
empresa e o CPF do responsável. 

http://pat.mte.gov.br/


 
 
 

 
 
Este material foi enviado meramente para fins de informação, não devendo ser considerado uma 
opinião legal da VR BENEFÍCIOS para qualquer operação ou negócio específico. A VR BENEFÍCIOS não 
se responsabiliza nem pode ser responsabilizada pelas informações contidas neste material ou por 
possíveis prejuízos de qualquer natureza em decorrência do uso destas informações. 
 
Veja como encontrar legislação completa. 
 
No site: www.mte.gov.br 
 
Nas Delegacias Regionais do Trabalho – DRT 
 
Para mais informações: 
Esplanada dos Ministérios - Bloco “F” Anexo Ala “B” 1º andar - sala 120 - Brasília/DF CEP 70059-900 
Telefones: (61) 3317-6659/ 3317-6660/ 3317- 6662/ 3317-6770 - Fax: (61) 3317-8263 
atendimento.pat@mte.gov.br 
 
 
1 - O que é o PAT?  

O Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT é um programa governamental de adesão 
voluntária, que busca estimular o empregador a fornecer alimentação nutricional adequada aos 
trabalhadores, por meio da concessão de incentivos fiscais, tendo como prioridade o atendimento 
aos trabalhadores de baixa renda. O objetivo principal do PAT é a melhoria das condições nutricionais 
dos trabalhadores de baixa renda, de forma a promover sua saúde e a diminuir o número de casos de 
doenças relacionadas à alimentação e à nutrição. 

2 - O empregador optante pelo SIMPLES ou pela tributação com base no lucro presumido tem 
direito às vantagens do Programa? 

Quando adere ao PAT, o empregador optante pelo SIMPLES ou pela tributação com base no lucro 
presumido tem direito à isenção dos encargos sociais sobre os valores líquidos dos benefícios 
concedidos aos trabalhadores 
 

3 - Quais as vantagens para o empregador que adere ao PAT? 

A parcela do valor dos benefícios concedidos aos trabalhadores paga pelo empregador que se 
inscreve no Programa é isenta de encargos sociais (contribuição para o Fundo de Garantia sobre o 
Tempo de Serviço – FGTS e contribuição previdenciária). Além disso, o empregador optante pela 
tributação com base no lucro real pode deduzir parte das despesas com o PAT do imposto sobre a 
renda. 
 

4 - O recebimento do benefício concedido no âmbito do PAT constitui direito adquirido?  

Não. O benefício não tem natureza salarial e não se incorpora à remuneração para quaisquer efeitos. 
Já os benefícios concedidos em desacordo com a legislação do PAT integram o salário, podendo 
constituir direito adquirido 
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5 - O empregador que concede o benefício em dinheiro pode-se beneficiar do PAT?  

Não. O empregador que fornece o benefício em dinheiro, mesmo que por força de acordo ou 
convenção coletiva de trabalho, não pode se inscrever no PAT, pois no Programa não se permite esse 
modo de concessão. Por isso, a concessão em dinheiro não dá direito à dedução fiscal, e tem 
repercussão no FGTS e na contribuição previdenciária 

6 - Como deve proceder o empregador quando há o desligamento de trabalhadores para os 
quais já houve a entrega do benefício?  

É permitido ao empregador o bloqueio e recolhimento dos valores por ele creditados referentes aos 
dias posteriores ao desligamento, se ainda houver saldo. Obviamente, esse bloqueio não pode atingir 
os valores custeados pelo próprio trabalhador. Além disso, em nenhuma hipótese é permitido o 
desconto em dinheiro. Referência normativa: art. 462, § 4º, da CLT. 

7 - O empregador pode estender o atendimento a trabalhadores que não sejam seus 
empregados? 

 Sim, desde que sejam por ele contratados. Sendo assim, além dos seus empregados celetistas, o 
empregador pode atender outros trabalhadores tais como: a) trabalhadores avulsos; b) trabalhadores 
vinculados a empresas de trabalho temporário, cessionárias de mão-de-obra ou subempreiteiras; c) 
estagiários e bolsistas; d) aprendizes contratados por intermédio de entidades sem fins lucrativos 
registradas no Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente. 

8 - Há um número mínimo de trabalhadores a serem atendidos para que o empregador possa 
aderir ao PAT?  

Não, o empregador pode aderir ao Programa mesmo para atender a apenas um trabalhador 

9 - Quais empregadores podem aderir ao PAT?  

Pode aderir ao Programa toda pessoa inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, inclusive o 
microempreendedor individual, a microempresa, a empresa sem fins lucrativos, e os órgãos e 
entidades da Administração Pública Direta e Indireta. Também pode aderir ao Programa a pessoa 
física matriculada no Cadastro Específico do INSS-CEI. 

10 - A pessoa física que tenha trabalhadores contratados poderá participar do PAT?  

Sim, desde que possua inscrição no Cadastro Específico do INSS-CEI ou no CNPJ 
(microempreendedor individual) 

11 - É possível obter a segunda via da inscrição ou do registro no PAT? 

 Sim, efetuando o acesso ao sistema através do endereço eletrônico http://www.trabalho.gov.br/pat 

clicando em “ PAT ON LINE – CADASTRO ”e utilizando as opções de consulta e reimpressão do 
comprovante. Os dados referentes ao cadastro anteriores a 2008 estão disponíveis no mesmo 
endereço eletrônico, estando acessíveis através do link Emissão de comprovantes de empresas 
participantes do PAT - anterior a 2008. 
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ESTIMATIVA DE ECONOMIA COM O PAT LUCRO PRESUMIDO 

Quantidade de colaboradores: 150    

Valor diário: R$ 25,00  

Dias trabalhados: 22 

 

 BENEFÍCIO 
PECUNIÁRIO 

BENEFÍCIO CONCEDIDO 
COM O PAT 

BENEFÍCIO PECUNIÁRIO VALOR 
CONCEDIDO ANO 
 

R$ 990.000,00 R$ 990.000,00 

o INSS Empresa = 20% + Seguro 
acidente de trabalho (SAT): 3% 

o Salário educação: 2,5% 
o Incra / SENAI / SESI / SEBRAE: 3,3% 

 
 

R$ 277.811,82  

FGTS (8%) R$ 79.200,00  
Férias + 1/3 = 11,11% 
 

R$ 110.000,00  

13º = 8,33% 
 

R$ 82.500,00  

INSS s/ Férias e 13º = 5,45% 
 

R$ 54.018,97  

FGTS s/ Férias e 13º = 1,55% 
 

R$ 15.400,00  

TOTAL ENCARGOS R$ 618.930,79  
% ENCARGOS 63,24%  
( - ) DESCONTO DO TRABALHADOR2  R$ 198.000,00 
( = ) CUSTO ANUAL EMPRESA R$ 1.608.930,79 R$ 792.000,00 
(1)Composto por INSS + RAT + Contribuição variável para outras entidades (SENAI,SESC, 
SESI, Etc ). Essas contribuições variam conforme o ramo de atividade da empresa.  
(2)A participação do trabalhador no PAT é limitada até 20% do valor do benefício, 
conforme §2º do ART. 585 do Decreto 3000/99 e ART. 4° da Portaria Nº 3 de 01/03/2002 
da Secretaria de Inspeção do Trabalho. 

 

 

  

 

 

ECONOMIA TOTAL AO ANO   

DE R$ 816.930,79 

50,77% DE ECONOMIA EM RELAÇÃO AO 
BENEFÍCIO PECUNIÁRIO 

 

                                



 

 

 

ESTIMATIVA DE ECONOMIA COM O PAT PARA EMPRESAS OPTANTES DO REGIME DE  
TRIBUTAÇÃO SIMPLES 

Quantidade de colaboradores: 50    

Valor diário: R$ 25,00  

Dias trabalhados: 22 

 

 BENEFÍCIO 
PECUNIÁRIO 

BENEFÍCIO CONCEDIDO 
COM O PAT 

BENEFÍCIO PECUNIÁRIO VALOR 
CONCEDIDO ANO 
 

R$ R$ 330.000,00 R$ R$ 330.000,00 

FGTS = 8%  R$ 26.400,00  

Férias + 1/3  =11,11% 
 

R$ 36.666,67  

13º = 8,33% 
 

R$ 27.500,00  

FGTS s/ Férias e 13º = 1,55% 
 

R$ 5.133,33  

TOTAL ENCARGOS R$ 95.700,00  
% ENCARGOS 29% 0% 
( - ) DESCONTO DO TRABALHADOR2  R$ 66.000,00 
( = ) CUSTO ANUAL EMPRESA R$ 425.700,00 R$ 264.000,00 
(¹ A participação do trabalhador no PAT é limitada até 20% do valor do benefício, 
conforme §2º do ART. 585 do Decreto 3000/99 e ART. 4° da Portaria Nº 3 de 01/03/2002 
da Secretaria de Inspeção do Trabalho. 

 

 

 

 

 

                                                                   

ECONOMIA TOTAL AO ANO   

DE R$ 161.700,00 

37,98% DE ECONOMIA EM RELAÇÃO AO 
BENEFÍCIO PECUNIÁRIO 

 

                                


