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Regime de Lay Off Simplificado - Isenção Contribuições Seg. Social 
 

Isentar de contribuições da entidade patronal à Segurança Social – com 

processamento gerado 

 

Assistente de Configuração 

 

Este assistente permite isentar de contribuições da entidade patronal à Segurança Social todos 

os processamentos de ABRIL, em todos os funcionários, que tenham estado em processo de Lay 

Off Simplificado quer por redução de horário, quer por suspensão do contrato de trabalho. 

 

 

NOTAS: 

 

• Caso envie o ficheiro à Segurança Social por Web Service, este assistente só vai isentar 

os processamentos que ainda não tenham sido enviados. 

 

• Caso envie o ficheiro à Segurança Social por ficheiro, este assistente irá isentar todos 

os processamentos, mesmo que já tenham ficheiro gerado, pelo que terá que gerar novo 

ficheiro, caso prossiga com este assistente. 

 

• Se já enviou o ficheiro e vai agora isentar de contribuições a entidade patronal, não se 

esqueça de enviar primeiro o ficheiro anterior a negativo para que possa enviar o novo 

gerado. O CentralGest ainda não permite gerar a negativo os ficheiros já 

criados/enviados, assim terá que o fazer manualmente de acordo com o mostrado a 

seguir. 

 

• Este assistente apenas retifica os processamentos já realizados para o mês de ABRIL. 

 

• No próximo capítulo são dadas as indicações de como manter isentas as empresas em 

Lay Off caso esta situação se verifique nos próximos meses, ou caso ainda não tenha 

efetuado o processamento do mês de ABRIL. 
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Enviar ficheiro a negativo de Segurança Social 

Abra o ficheiro no bloco de notas e coloque visível a barra de estado. Irá ser muito útil para 

verificar a coluna onde deve alterar o “0” – positivo pelo “-“ – negativo. 

 

 
 

Nas linhas R2, altere o dígito da coluna 106 e o dígito da coluna 118, ou seja, nessas colunas, 

onde está 0, deverá estar -. 

Nas linhas R3, altere o dígito da coluna 43 e o dígito da coluna 56, ou seja, nessas colunas, onde 

está 0, deverá estar -. 
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A atualização é multiempresa pelo que irá efetuar a atualização da isenção de contribuições à 

Segurança Social de uma só vez em todas as empresas selecionadas, caso se verifiquem as 

condições de Lay Off em cada um dos funcionários. 

 

1º Passo: Para iniciar o assistente de configuração multiempresa, necessitará de aceder ao 

menu Configuração Geral > Ferramentas > Recursos Humanos > Assistente de Isenção de 

Contribuições da Entidade Patronal em LayOff. 

 

2º Passo: Abrir o assistente que o ajudará a isentar todas as contribuições da entidade patronal, 

ler a informação e clicar em “Seguinte”  
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3º Passo: Selecione as empresas onde pretende colocar a isenção de contribuições da entidade 

patronal à Segurança Social. 

  

 

4º Passo: Verifique a informação do que o CentralGest se propõe a fazer. 

Confirme, clicando em “Seguinte” 
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5º Passo: Já está.  

Todos os processamentos estão isentos de contribuições. Pode terminar o assistente. 

 

Confirme as isenções dos processamentos. 

Pode verificar nas listagens existentes de encargos e nas folhas para a Segurança Social, ou ainda 

nos processamentos como demonstrado abaixo. 

 

Por exemplo: Funcionária com Lay Off de Redução. 

Recibo: 

 
 

Dados do Processamento > Encargos: 

 
Está vazio, ou aplica contribuições a outras entidades. Isto significa que há ausência de encargos 

como é pretendido.  
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Isentar de contribuições da entidade patronal à Segurança Social – sem 

processamento gerado 

 

Nota: Esta opção isentará os processamentos que tenham registo de faltas por Lay Off 

quer por redução de horário, quer por suspensão do contrato de trabalho. 

 

Aceda ao menu Recursos Humanos > Configuração > Configuração de Recursos Humanos: 

 

Abra o separador Manutenção > Vencimentos e assinale a opção “Isentar todos os abonos do 

processamento que tenha cruzamentos com a Seg. Social”. 

Clique em Gravar. 

Faça os processamentos e verifique a isenção dos encargos para quem está em Lay Off quer por 

redução de horário, quer por suspensão do contrato de trabalho. 


