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Trabalhadores dependentes que tenham filhos menores de 12 

anos ou deficientes e que tenham que ficar em casa. 
 

Assistente de Configuração 

 

A atualização é multiempresa pelo que irá efetuar a criação de um novo tipo de falta e a irá criar 

novos descontos e abonos de uma só vez em todas as empresas selecionadas. 

 

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

seguintes funcionalidades, marcação de eventos, recolha de dados ou processamento de 

salários. Dessa forma será apresentada a seguinte janela. 
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2º Passo: Selecione as empresas onde pretende que sejam criados automaticamente o tipo de 

falta, descontos e o abono correspondentes às medidas de apoio excecionais do COVID-19. 

 
3º Passo: Serão criados automaticamente os seguintes códigos de descontos e abono, tal como 

mostra a imagem seguinte: 

 Caso estes códigos já estejam em uso, deverá trocar para outros que estejam livres. 
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4º Passo: Na marcação de eventos, registe o período de falta do trabalhador e selecione o tipo 

de falta correspondente, tal como na imagem seguinte: 

 
 

*NOTA: Esta falta NÃO pode ser marcada na recolha de dados, com exceção dos trabalhadores 

cuja recolha de horas é feita mensalmente. 

 

Selecione o tipo de processamento mensal e adicione o desconto selecionado na imagem: 

 
 

Nota: O desconto FALTA por Apoio Excecional à Família (COVID-19) é marcada em neste módulo 

de marcação de eventos, sendo o valor calculado no recibo de vencimento. 
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Pode configurar o tipo de falta para ser um desconto em horas, em dias úteis, ou em dias úteis 

+ fins de semana. Por defeito, esta falta faz o cálculo por horas de ausência. 

1º Aceda a Recursos Humanos > Funcionalidades > Abonos e Descontos > Manutenção do 

Ficheiro de Abonos e Descontos 

 

2º Selecione o desconto criado para Falta para Apoio Excecional à Família (COVID-19). 

No separador Custo/Hora, defina o tipo de valor unitário a recolher. Por exemplo, se pretende 

que a falta seja em dias de calendário, ou seja, em dias úteis + fins de semana, selecione a opção 

“Remuneração Por dia /30”. 
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5º Passo: Processe os salários como habitualmente e irá verificar que o CentralGest efetuou 

corretamente todos os cálculos. 

 

Fórmula de cálculo do APOIO EXCECIONAL À FAMÍLIA:  

 

 

 

 

 

 

Fluxo de cálculo: 

 

  
VALOR BASE  

< 
LIMITE MÍNIMO 

VALOR BASE  
> 

LIMITE 
MÁXIMO 

 

VALOR BASE PARA CÁLCULO DO APOIO 
Vencimento base / 30 x N Dias de Faltas x (2/3) 

LIMITE MÍNIMO DIÁRIO DE APOIO 
21,17€ x N Dias de Faltas  

(635,00€ / 30 Dias = 21,17€ Dia) 

LIMITE MÁXIMO DIÁRIO DE APOIO 
63,50€ x N Dias de Faltas  

(1.905,00 € / 30 Dias = 63,50€ Dia) 
 

Apoio a receber 
21,17€ x N Dias de Faltas 

Apoio a receber 
63,50€ x N Dias de Faltas 

Apoio a receber 
Vencimento base / 30 x  N Dias 

de Faltas x (2/3) 

 

Sim 

Não 

Sim 

Não 
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Exemplos 
Nos exemplos que se seguem, os valores das faltas são calculados com base nas horas de 

ausência. 

Exemplo 1 

Funcionário que aufere 800€ de vencimento base. 

Faltas em dias úteis: 12 dias 

Faltas em dias úteis + fins de semana: 16 dias 

 

Recibo de vencimento: 

 

Desconto: Falta por Apoio Excecional à Família COVID-19: 
 
12 dias úteis = 96 horas de trabalho efetivo 
Valor retribuição horária (Art.º 271 Cód. Trabalho): 

(Retribuição mensal x 12 meses) / (52 semanas x 40 horas/semana) = 4,61€/hora 
Valor total a descontar: 4,61€ x 96 horas = 443,04€ 
 

 

Abono: Apoio Excecional à Família COVID-19: 
 
VALOR BASE PARA CÁLCULO DO APOIO 
800€/30 dias (valor retribuição diária) x N Dias de Faltas x (2/3) 
= 26,66€ (valor retribuição diária) x 16 dias x (2/3) 
= 284,44€ 
 

Limite mínimo 
635€/30 dias x N Dias de Faltas 
= 21,17€ x 16 
= 338,72€ 

Limite máximo 
1.905€/30 dias x N Dias de Faltas 
= 63,50€ x 16 
= 1.016,00€ 

 
No exemplo acima, o valor base para o cálculo do apoio (284,44€) está abaixo do limite mínimo 
(338,72€), logo aplica-se o valor mínimo. 
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Apoio a Receber = Limite mínimo = 338,72€ 
 
* Em alguns casos pode haver arredondamentos  
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Exemplo 2 

Funcionário que aufere 1.000€ de vencimento base. 

Faltas em dias úteis: 12 dias 

Faltas em dias úteis + fins de semana: 16 dias 

 

Recibo de vencimento: 

 

Desconto: Falta por Apoio Excecional à Família COVID-19: 
 
12 dias úteis = 96 horas de trabalho efetivo 
Valor retribuição horária (Art.º 271 Cód. Trabalho): 

(Retribuição mensal x 12 meses) / (52 semanas x 40horas/semana) = 5,77€/hora 
Valor total a descontar: 5,77€ x 96 horas = 553,92€ 
 

 

Abono: Apoio Excecional à Família COVID-19: 
 
VALOR BASE PARA CÁLCULO DO APOIO 
1.000€/30 dias (valor retribuição diária) x N Dias de Faltas x (2/3) 
= 33,33€ (valor retribuição diária) x 16 dias x (2/3) 
= 355,55€ 
 

Limite mínimo 
635€/30 dias x N Dias de Faltas 
= 21,17€ x 16 
= 338,72€ 

Limite máximo 
1.905€/30 dias x N Dias de Faltas 
= 63,50€ x 16 
= 1.016,00€ 

 
No exemplo acima, o valor base para o cálculo do apoio (355,55€) está entre o limite mínimo 
(338,72€) e o limite máximo (1.016,00€), logo aplica-se o valor base para o cálculo do apoio. 
Apoio a Receber = Valor Base para cálculo do apoio = 355,55€ 
 
 

* Em alguns casos pode haver arredondamentos  
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Exemplo 3 

Funcionário que aufere 6.000€ de vencimento base. 

Faltas em dias úteis: 12 dias 

Faltas em dias úteis + fins de semana: 16 dias 

 

Recibo de vencimento: 

 

Desconto: Falta por Apoio Excecional à Família COVID-19: 
 
12 dias úteis = 96 horas de trabalho efetivo 
Valor retribuição horária (Art.º 271 Cód. Trabalho): 

(Retribuição mensal x 12 meses) / (52 semanas x 40horas/semana) = 34,62€/hora 
Valor total a descontar: 34,62€ x 96 horas = 3.323,04€ 
 

 

Abono: Apoio Excecional à Família COVID-19: 
 
VALOR BASE PARA CÁLCULO DO APOIO 
6000€/30 dias (valor retribuição diária) x N Dias de Faltas x (2/3) 
= 200€ (valor retribuição diária) x 16 dias x (2/3) 
= 2.133,33€ 
 

Limite mínimo 
635€/30 dias x N Dias de Faltas 
= 21,17€ x 16 
= 338,72€ 

Limite máximo 
1.905€/30 dias x N Dias de Faltas 
= 63,50€ x 16 
= 1.016,00€ 

 
No exemplo acima, o valor base para o cálculo do apoio (2.133,33€) está acima do limite máximo 
(1.016,00€), logo aplica-se o valor máximo de apoio. 
Apoio a Receber = Limite máximo = 1.016,00€ 
 
 
 

* Em alguns casos pode haver arredondamentos 


