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AGILIZE O PROCESSAMENTO  
DE VENCIMENTOS E REDUZA  
O TRABALHO ADMINISTRATIVO

O PHC CS Vencimentos web é o módulo que lhe  
permite processar os vencimentos dos seus  
colaboradores, simplificando processos e garantindo  
o cumprimento da legislação, a partir de qualquer 
dispositivo. 

Visite www.phcsoftware.com

PHC CS  
VENCIMENTOS WEB
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Criado a pensar em todas as empresas que efetuam o processamento  
de salários, seja internamente ou em nome de terceiros, este módulo 
disponibiliza um conjunto de funcionalidades, que lhe permitem:
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PHC CS Vencimentos Web

PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES

+ Gerir de forma centralizada toda a informação importante relativa a cada colaborador 

+ Garantir o rigor da gestão de férias, faltas e horas extraordinárias

+ Automatizar o processamento de vencimentos

+ Consultar, corrigir ou validar rapidamente qualquer recibo de vencimento

+ Emitir recibos de vencimento individualmente ou em lote e processar as 
transferências de ordenados para os respetivos bancos

+ Fazer o pagamento das suas contribuições

+ Produzir:

 · A Declaração Mensal de Rendimentos para a AT

 · O ficheiro para FCT/FGCT

 · O Mapa de Seguros 

 · O ficheiro da Segurança Social

 · A guia de pagamento de IRS/IRC e imposto de selo

Visite http://www.phcsoftware.com/modulos/vencimentos-web/
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TORNE A SUA EMPRESA MAIS PRODUTIVA:
REDUZA O TRABALHO ADMINISTRATIVO 
E SIMPLIFIQUE O PROCESSAMENTO SALARIAL.

A gestão do processamento dos vencimentos implica 
uma carga administrativa que vai muito para além  
da transferência de valores para os funcionários. 
Gerir férias, ausências, horas extraordinárias, recibos  
de vencimento, custos e obrigações legais, consome  
à sua empresa recursos preciosos, não apenas nas 
tarefas recorrentes de cada mês, mas também  
na correção de possíveis erros.

O PHC CS VENCIMENTOS WEB foi desenvolvido  
para automatizar tarefas, simplificar processos, garantir  
o máximo rigor em todas as etapas do processamento,  
e apoiá-lo no cumprimento das obrigações sociais  
e fiscais da sua empresa – tudo isto, a partir de qualquer 
dispositivo. 

Otimize o processamento de salários e ganhe mais 

tempo para se dedicar às tarefas que acrescentam  

valor à sua empresa. 

PHC CS Vencimentos Web
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POUPE TEMPO E SEJA MAIS EFICIENTE: 
CENTRALIZE NUM SÓ LUGAR A GESTÃO  
DOS COLABORADORES
Crie, consulte e mantenha atualizadas as fichas de 
funcionários com informação de dados pessoais, valores 
de vencimento, subsídio de refeição e outros abonos  
ou descontos fixos. 
Faça a gestão dos dados oficiais essenciais ao 
processamento automático de vencimentos e respetiva 
transferência bancária, subsídio de férias e de Natal,  
mas também dos dados necessários ao cumprimento  
das obrigações declarativas relacionadas com os 
funcionários da empresa.
É também através da ficha do funcionário que marca férias, 
emite a declaração de rendimentos do funcionário relativa 
ao ano anterior, para além de poder consultar os recibos 
de vencimento e outros recibos emitidos ao funcionário.

GANHE CONTROLO SOBRE OS CUSTOS ATRAVÉS 
DA DIVISÃO POR CENTRO ANALÍTICO
Quando existem funcionários alocados por períodos 
a diferentes centros analíticos da empresa e pretende 
refletir os seus custos de remuneração mensal em função 
dessa alocação, basta criar os respetivos registos de 
divisão por centro analítico com identificação da data e 
número de horas em que o funcionário esteve ao serviço 
de determinado centro analítico. 
Assim, quando for efetuada a emissão automática de 
vencimentos, pode ativar a opção de processamento 
das divisões por centro analítico e automaticamente esta 
divisão será refletida no recibo do funcionário. Deste 
modo, pode controlar os custos do centro analítico 
tendo em conta os custos com funcionários alocados.

Encontra agrupadas neste menu todas as opções que respeitam 
à atividade do funcionário. Esta opções permitem-lhe criar 
automatismos, poupar tempo e ganhar rigor na gestão  
dos colaboradores da sua empresa.

COLABORADOR 
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SEJA MAIS EFICIENTE NA GESTÃO DAS FALTAS E 
POUPE MUITO TEMPO NO PROCESSAMENTO DOS 
VENCIMENTOS
Consulte e marque as faltas dos funcionários, anexe  
a respetiva justificação e tenha acesso a toda a 
informação essencial à análise de assiduidade e ao 
processamento de vencimentos.
Definição do motivo/tipo de falta, a sua duração, 
classificação quanto ao impacto da mesma (se desconta 
ao vencimento, se é justificada ou implica a perda 
de subsídio de refeição), classificação para balanço 
social, e reflexo na análise de absentismo - controle 
todas as faltas dos funcionários para que o reflexo no 
processamento mensal de vencimentos seja automático.

AGILIDADE E AUTONOMIA NA GESTÃO DE 
REMUNERAÇÕES VARIÁVEIS
Sempre que quer refletir para um funcionário ou um 
grupo de funcionários uma remuneração pontual ou 
de valor variável, ou um desconto isento de IRS e 
Segurança Social (como um prémio de produtividade 
ou um seguro do agregado familiar), basta-lhe criar 
movimentos variáveis.
Apenas precisa de criar um registo para cada funcionário 
abrangido em determinada data, e dependendo do tipo 
de registo (remuneração ou desconto), indicar o código 
e valores a processar.
No momento da emissão automática de vencimentos, 
basta um clique para incluir os movimentos variáveis nos 
respetivos recibos.
Deste modo, evita esquecimentos, erros ou a 
necessidade de alterações dos recibos após o 
processamento.

HORAS EXTRAORDINÁRIAS GERIDAS  
COM RIGOR E FLEXIBILIDADE
Registar as horas extraordinárias realizadas pelos 
funcionários da empresa é um processo simples: 
basta identificar em cada registo,  o tipo de hora extra 
(previamente configurada com o fator a aplicar), e indicar 
o número de horas trabalhadas a título extraordinário.
O fator a aplicar é assumido diretamente em função 
do tipo de hora extra. Contudo, se pretender valorizar 
o trabalho realizado atribuindo um fator superior, 
pode alterá-lo no momento, pois esta informação fica 
disponível para alteração.
Com as horas extraordinárias registadas de forma 
rigorosa, está preparado para refletir estes valores  
no processamento de vencimentos.
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EMISSÃO AUTOMÁTICA DE VENCIMENTOS 
FLEXÍVEL E DE ACORDO COM AS SUAS 
NECESSIDADES
Os utilizadores do PHC CS Vencimentos com PHC On ativo 
dispõem da rotina de processamento  automaticamente 
para todos ou para um conjunto de funcionários, 
considerando não só o vencimento base, mas também 
fatores como, subsídio de refeição, horas extra, faltas, 
movimentos variáveis e tendo em consideração a divisão 
por centro analítico lançada. Tudo isto para o período que 
definir, o que lhe dá liberdade para processar vencimentos 
quando lhe for mais conveniente.
Permite ainda identificar quais os abonos a incluir no recibo, 
cumulativa ou isoladamente.
Por exemplo, para um determinado grupo de funcionários 
pode pretender processar apenas o vencimento base,  
mas poderá também existir um grupo para o qual pretende 

VENCIMENTOS 

processar no recibo um conjunto de abonos, como  
o subsídio de férias ou de Natal, despesas aprovadas  
para pagamento, retroativos do vencimento base  
ou o acerto de duodécimos.
Tudo isto mediante um conjunto de critérios como,  
por exemplo, o lançamento de ajustes de IRS, no caso  
de alteração das tabelas de IRS com efeitos retroativos.
Depois é só pré-visualizar o processamento, onde pode 
selecionar para processamento todos os recibos de 
vencimento ou apenas alguns e visualizar logo o que será  
o recibo do funcionário considerando os critérios definidos. 
Se precisar de alterar algum dos critérios, pode voltar  
às opções - caso contrário, pode seguir com a ordem  
de processamento.
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Encontra agrupadas neste menu todas as opções que respeitam 
ao processamento de vencimentos e cumprimentos das 
obrigações mensais que lhe são inerentes.
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CONSULTE, CORRIGE OU VALIDE SEM ESFORÇO  
OS RECIBOS DE VENCIMENTO 
Diretamente a partir do menu Vencimentos, tem acesso  
à consulta ou emissão manual de recibos de vencimento.

A partir desse ecrã pode, a qualquer altura, consultar  
ou validar alguma situação excecional e, se for caso 
disso, corrigir ou dar o recibo como pago. E se pretende 
emitir um recibo de vencimento pontual, basta criar  
um novo registo, identificar o funcionário e a data  
do recibo, e lançar as remunerações em causa.

Essas remunerações vão gerar o cálculo automático  
de descontos, mas pode também lançar diretamente 
valores isentos de descontos a deduzir no recibo  
de funcionário.Pode ainda definir o lançamento  
em tesouraria e lançar os períodos de faltas e horas 
extraordinárias que eventualmente tenham ocorrido e 
pretenda refletir neste recibo.

Por fim, valide todos os dados do funcionário e 
eventuais imputações a diferentes centros analíticos.
Apesar de poder emitir manualmente tantos recibos 
de vencimento quantos pretenda, o PHC CS 
Vencimentos permite-lhe ser mais eficiente através da 
emissão automática de recibos – o ecrã de recibos de 
vencimento será, neste caso, especialmente indicado 
para a consulta e eventuais correções de recibos.

PHC CS RGPD

ENCONTRE E ENVIE RAPIDAMENTE  
QUALQUER RECIBO 
Uma vez processados, tire partido do monitor de recibos  
de vencimento, onde pode filtrar os recibos a consultar  
em função de diferentes critérios de pesquisa.
Os recibos que cumprirem esses critérios são apresentados 
numa listagem com informação resumida, a partir da qual 
pode navegar para o recibo, mas mais importante, pode 
enviar por e-mail os recibos de vencimento aos respetivos 
funcionários com um único clique ou fazer download  
de todos os recibos filtrados para um único ficheiro.
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TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS  
SIMPLES E INTUITIVAS
Quando os recibos de vencimento estão introduzidos  
e validados, o passo seguinte é processar  
as transferências bancárias. 
Ao criar nova transferência bancária, pode gerar  
um ficheiro com os valores de recibos de vencimentos, 
recibos diversos e recibos de outros rendimentos,  
para todos os funcionários ou mediante os resultados  
de filtros aplicados no caso de recibos de vencimento  
e no caso de recibos diversos.
E se o pagamento de subsídio de refeição for efetuado 
em cartão, bastará identificar qual o banco de saída 
para esse processamento, bem como o formato de 
exportação, de acordo com o formato aceite pelo banco 
responsável pela gestão dos cartões refeição.
Estes são os dados necessários para o ficheiro de 
transferência bancária. Simples e intuitivo.

E igualmente importante é que todo este sistema está 
integrado, pelo que, caso possua o PHC CS Gestão, 
basta um clique e a classificação pretendida,  
para que a exportação do ficheiro gere um movimento 
de tesouraria pelo valor total das transferências.
Pode optar por exportar logo a informação para  
o ficheiro ou pode validar o resultado na simulação.
Não existindo necessidade de correção, pode gerar  
o ficheiro para o banco e lançar o registo  
de transferência bancária.
A aplicação cria dois ficheiros - um para os vencimentos 
e outro para o subsídio de refeição - e regista  
a transferência bancária pelo valor total.
Simultaneamente é gerado o movimento de tesouraria  
e o recibo de vencimento é atualizado com os dados  
da transferência bancária.
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MAPAS MENSAIS: GARANTA O CUMPRIMENTO 
DAS OBRIGAÇÕES DECLARATIVAS 
A carga administrativa que se renova a cada mês  
com o pagamento de vencimentos não se esgota  
no seu processamento e transferência de valores  
para os funcionários.

Tendo em atenção os prazos legais para cada 
comunicação, há ainda que produzir e enviar:
+ A declaração mensal de remunerações à autoridade
    tributária, a informação para as seguradoras, 
+ A guia e pagamento de IRS/IRC e imposto do selo, 
+ A comunicação à Segurança Social com o respetivo 
    pagamento 
+ E ainda, registar os valores transferidos  
    para o Fundo de Compensação do Trabalho

Todas estas opções vão permitir o cumprimento  
das respetivas obrigações declarativas, maioritariamente 
através da produção de ficheiros com os dados a 
comunicar, permitindo ainda a atualização automática da 
tesouraria sempre que exista lugar a pagamento e caso 
possua PHC CS Gestão.

Disponível para os utilizadores do PHC CS Vencimentos  
com PHC On ativo, estas declarações mensais vêm 
completar o integral tratamento mensal associado ao 
processamento de vencimentos sem depender de 
terceiros.
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Com o PHC On, o investimento que faz em 
software não desvaloriza com o passar do tempo. 
Pelo contrário, mantém-se ativo aumentando 
o valor do software e potenciando o desempenho 
de toda a empresa. Isto porque com o serviço 
PHC On garante-lhe o acesso imediato às diversas 
atualizações do software PHC CS e disponibiliza 
conteúdos que apoiam os utilizadores no seu 
dia-a-dia.  

Todos os anos o software PHC CS disponibiliza  
+ de 100 novas funcionalidades que tornam  
as empresas mais inovadoras e competitivas.  
Mas, com o serviço PHC On, o investimento  
que faz em software vai mais além das novidades.  
Tudo, porque ainda tem acesso a funcionalidades 
exclusivas que o mantêm ativo.

NOVAS VERSÕES, ALTERAÇÕES LEGAIS 
E FUNCIONALIDADES EXCLUSIVAS
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Descubra mais sobre o PHC On em: 
www.phcsoftware.com/solucoes/produtos/phc-on/

FUNCIONALIDADES DO PHC CS 
VENCIMENTOS WEB DISPONÍVEIS 
COM UMA SUBSCRIÇÃO ATIVA DE PHC ON, 
NAS GAMAS CORPORATE, ADVANCED 
E ENTERPRISE:

+ Ecrã “Pagamento de Contribuições”
+ Lançar transferências bancárias de 
ordenados na tesouraria
+ Transferências Bancárias no processamento 
de recibos
+ Emissão automática de recibos de 
vencimento no PHC CS Vencimentos web
+ Guia de pagamento de IRS, IRC e Imposto 
de Selo
+ Declaração Mensal de Remunerações para 
a Segurança Social (apenas disponível no 
executável de Portugal)
+ Declaração Mensal de Remunerações para 
a Autoridade Tributária (apenas disponível no 
executável de Portugal)
+ Processamento e emissão do ficheiro para o 
FCT e FGCT (apenas disponível no executável 
de Portugal)
+ Produzir ficheiro do Mapa de Seguros 
(apenas disponível no executável de Portugal)
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30.000 175
EMPRESAS CLIENTES

PARCEIROS

COLABORADORES

UTILIZADORES
140.000400

Conseguindo resultados com poucos 
custos, mais produtividade e agilidade. 
Temos clientes de todo o Mundo. 

Inovando todos os dias em Espanha, 
Portugal (Lisboa e Porto), Moçambique, 
Angola e Peru.

Devidamente certificados para 
implementar e dar suporte. 

Mais produtivos e atentos a novas 
oportunidades.  

ESPANHA

MOÇAMBIQUE


