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Conceito 

Lay Off 

O trabalhador recebe 2/3 da sua retribuição ilíquida com um mínimo de 1 RMMG 

(635,00€) até um máximo de 3 RMMG (1.905,00€), em que: 

• 70% será pago pela Segurança Social à entidade patronal 

• 30% resulta de gasto da própria empresa 

Esta divisão resulta apenas para os TCO e não para os MOE. Veja como configurar os MOE no 

capítulo seguinte. 

 

Para facilitar os cálculos, a integração de salários, o CentralGest irá colocar o valor dos 

70% para uma conta de Apoios a receber Segurança Social - COVID-19 e os 30% para uma conta 

de gastos. 

 

Configuração de colaboradores MOE 

Definir funcionários que são MOE 

1º - Abrir a ficha do colaborador 

2º - Em Dados Profissionais > Situação da Profissão, coloque a opção correspondente ao 

MOE 

 

*Nota: esta opção deverá estar configurada da seguinte forma: 
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Apoio Excecional à Família 

O trabalhador recebe 2/3 da sua retribuição ilíquida com um mínimo de 1 RMMG 

(635,00€) até um máximo de 3 RMMG (1.905,00€), em que: 

• 50% será pago pela Segurança Social à entidade patronal 

• 50% resulta de gasto da própria empresa 

Integração de salários 

Configuração da integração de salários. 

Ao iniciar a aplicação de Integração de salários, será mostrado um painel de 

configuração das contas de Apoios a receber Segurança Social - COVID-19. 

 

 

Esse painel também pode ser novamente visualizado abrindo a configuração da 

integração de salários. Aqui: 
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O CentralGest apresenta uma sugestão de contas que podem ser usadas para integrar 

os valores resultantes do pagamento da Segurança Social à empresa. 

Caso o utilizador pretenda, pode alterar, escolhendo as contas para as quais pretende 

fazer essa integração, bem como as percentagens de comparticipação da Segurança Social. 

 

As contas de gastos da empresa (30% no caso do Lay Off e 50% no caso do Apoio 

Excecional à Família), definem-se na Manutenção de Abonos, no campo reservado à integração 

de salários. 

Recursos Humanos > Funcionalidades > Abonos e Descontos > Manutenção do Ficheiro 

de Abonos e Descontos: 

 

O utilizador pode integrar na conta sugerida, ou alterar para a que pretende: 


