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A partir da ficha do empregado 
pode consultar toda a sua 
informação e historial.

 

 

BUSINESS 
AT SPEED

PHC Pessoal CS
A gestão de Pessoal e Salários

Visite www.phcsoftware.net

A solução que contempla as necessidades relativas 
à gestão de funcionários, processamento de 
vencimentos, férias, faltas e mapas legais, assim como 
inúmeras análises para um controlo pormenorizado 
dos custos de pessoal.

Benefícios

Solução

Destinatários

Toda e qualquer empresa 
que possua funcionários

Gestão de Funcionários

Processamento de 
Vencimentos

Gestão de Faltas e Férias

Cadastro

Controlo Orçamental

Mapas e Obrigações Legais

Processamento de  
vencimentos com um 
clique

Automatização total de 
processos

Mapas legais e 
obrigatórios

Simulação de vencimentos

Tratamento de recibos 
verdes

Controlo de evolução de 
custos com o Pessoal

http://www.phc.co.mz/portal/programs/estview.aspx?ref=Pessoal
http://www.phcsoftware.net
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• Configurar a palavra I.R.S. (Imposto sobre o Rendimento das pessoas Singulares) e adaptar o nome de acordo com o país em questão.
• Substituir todos os nomes das categorias de rendimento.
• Configurar a aplicação de forma a calcular o I.R.S., tendo por base as tabelas e regras de Angola e Moçambique.
• Produzir recibos de vencimento com subsídios de férias ou natal, sem que os mesmos incidam para a Segurança Social.
• Personalizar a imagem da moeda, tanto a local como outra (por exemplo: USD).
• Todos os Mapas Obrigatórios de Segurança Social, I.R.S., etc.
• Controlo total sobre férias, sua marcação e processamento.
• Gestão do cadastro dos funcionários.
• Simulação de custos.
• Recibos e mapas desenhados pelo utilizador.
• Sistema Multi-Empresa.
• Multi-estabelecimento, com feriados por estabelecimento.
• Controlo completo de custos e sua evolução.
• Processamento de vencimentos de forma simples e rápida.
• Integração automática com o restante Software PHC®, nomeadamente o módulo PHC Contabilidade CS.
• Exportação dos dados para qualquer folha de cálculo.
• Introdução diária de faltas e horas extraordinárias, ou por intervalo de tempo.
• Gestão de despesas.
• Importação de dados dos relógios de ponto.
• Recibos verdes, comissionistas e rendas.
• Balanço social.
• Remunerações de outros subsídios diários iguais ao subsídio de refeição.
• Criação de ficheiro de inscrição de funcionários na Segurança Social.

Principais funcionalidades

Especificidades Pessoal

Ao analisar a realidade e as características do mercado Moçam-
bicano e Angolano, a PHC desenvolveu um módulo que permite 
responder às especificidades e necessidades destes mercados, 
aumentar a produtividade das empresas e a eficiência dos 
utilizadores.

Cálculo do imposto sobre o rendimento para Angola e 
Moçambique
Pode sempre configurar a aplicação de forma a calcular o 
I.R.S. (Imposto sobre o Rendimento das pessoas Singulares), 
tendo por base as tabelas e regras de Angola e Moçambique, 
e que permite: 

• Manter as tabelas angolanas e moçambicanas de reten-
ção de imposto de renda nos recibos de vencimento;

• Utilizar as tabelas para calcular a retenção do imposto 
de renda nos recibos de vencimento de acordo com as 
tabelas de cada país.

Configurar a palavra I.R.S.
Com este módulo tem a possibilidade de poder configurar a 
palavra I.R.S. (Imposto sobre o Rendimento das pessoas Sin-
gulares) para que possa adaptar o respetivo nome de acordo 
com o país em questão. Desta forma, o nome será sempre o 
correcto, independentemente do país em que o software é 
utilizado.

Alterar os nome das categorias de rendimento
Com esta aplicação já é possível configurar e substituir todos 
os nomes das categorias de rendimento. Esta função permite 
com que os nomes sejam devidamente aplicados de acordo 
com o país em que se encontra.

Base de incidência para a Segurança Social em Angola e 
Moçambique
Esta aplicação prevê a especificidade Angolana e Moçambica-
na, para que as rubricas do subsídio de férias e do subsídio de 
Natal não descontem para a Segurança Social. Esta parametri-
zação permite que nas tabelas de código para vencimentos, 
seja assinalado em como estas remunerações não se encon-
tram sujeitas a descontos para a Segurança Social. Desta forma, 
já é possível produzir recibos de vencimento com subsídios de 
férias ou Natal sem que os mesmos incidam para a Segurança 
Social, uma vez que os mesmos já se encontram regularizados 
de acordo com a realidade Angolana e Moçambicana.

IRT de acordo com as normas Moçambicanas e Angolanas.
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O módulo PHC Pessoal CS foi desenhado para controlar a 
área da emissão de salários e gestão de pessoal de qual-
quer empresa, de uma forma rápida e prática. 

Assim procurou-se desenvolver um programa que, além de 
realizar todos os objetivos que à partida se propõe, também 
permita:

• Arquivar toda a informação sobre cada colaborador;
• Gerir e imprimir o cadastro de cada funcionário, com 

todos os dados sobre alterações/evolução de categorias 
e vencimento, faltas e férias marcadas;

• Guardar outras informações sobre o seu historial;
• Emitir mapas do ficheiro de pessoal com a informação 

necessária e desenhados pelo utilizador como, por exem-
plo, uma folha de faltas com os nomes dos empregados 
e os dias do mês onde estas se verificaram, ou as horas 
extra efetuadas;

• Emitir os vencimentos de uma forma rápida e simples, 
permitindo, no ato do processamento, integrar as faltas 
e horas extra registadas ao longo do mês bem como as 
despesas;

• Imprimir automaticamente os recibos de ordenados em 
formato desenhado pelo utilizador;

• Emitir os mapas de Segurança Social e respetiva guia 
de pagamento para papel ou exportar os valores para 
ficheiro no formato oficial;

• Emitir a ordem de transferência bancária;
• Mapas da Segurança Social em formato eletrónico para 

envio por Internet;
• Recibos verdes, comissionistas, etc.;
• Remunerações, faltas ou descontos recolhidos ao longo 

do mês para posterior processamento nos vencimentos;
• Evolução de Custos, ou seja, analisar o crescimento ou 

decréscimo dos custos com o pessoal, efetuar compara-
ções entre anos, etc.;

• Distribuição dos custos por departamento, por funcioná-
rio, por tipo de custo, etc.;

• Análise da previsão de custo total anual para os efetivos 
do momento, análise do custo total mês, dia e hora da 
Empresa;

• Controlo e análise do absentismo, seja ele individual, 
global ou por departamento;

• Gerir as férias marcadas por cada funcionário e aprovadas 
pelo seu superior, gozadas e não gozadas e respetivos 
mapas, bem como o processamento automático do 
subsídio de férias;

• Produzir um painel de bordo com a análise e evolução 
dos custos, absentismo e quadro de pessoal.

Na observância das características descritas, pela sua abran-
gência e acompanhamento constante da rápida evolução que 
caracteriza esta área, o módulo PHC Pessoal CS apresenta-se 
como uma ferramenta eficaz no controlo e gestão dos Recur-
sos Humanos.

Dr. Luís Marvanejo, Responsável dos Armazéns Marvanejo.

“Tendo sido possível integrar os diversos processos de 
negócio no PHC, que, pela sua capacidade de gestão de to-
das as vertentes do negócio, apoiada pela disponibilização 
de informação em tempo real, permite tomar decisões de 
gestão no momento certo, foi possível eliminar redundân-
cias administrativas e otimizar processos, aumentando a 
produtividade dos recursos humanos e a eficiência comer-
cial da empresa.”

O que pensam os utilizadores do Software PHC®

Imagem da moeda nos ecrãs
Com esta aplicação pode personalizar a imagem da moeda 
que pretende, tanto a moeda local como uma outra (por 
exemplo: USD), que fica visível no botão que acompanha os 
respetivos ecrãs. A visualização correcta da imagem ou texto 
de moeda incluído no botão, permite saber em qualquer 
documento quais os valores em moeda local ou quais os seus 
contravalores USD.

O botão de moedas encontra-se disponível em todos os 
ecrã onde o mesmo é necessário.
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Pode definir uma série de subsídios fixos, extra vencimento base, 
que serão automaticamente incluídos nos recibos de vencimentos.

Pode consultar todo o historial de contratos de um funcio-
nário, inclusive definir os dias de aviso prévio a nível legal e 
interno.

Toda a Informação sobre o funcionário
Pode introduzir todos os dados necessários aos mapas legais. 
Com este software pode obter os diversos mapas obrigatórios 
ou mesmo criar os seus próprios mapas com a informação e 
visual que desejar.
Alguns campos são introduzidos em tabelas que são definidas 
pelo utilizador, o que simplifica e aumenta a velocidade do 
preenchimento das diversas fichas. Além de controlar todo o 
historial de cada funcionário, tem campos para informação 
livre, sem limite de espaço, onde pode colocar qualquer infor-
mação sobre o funcionário.

Pode arquivar toda a informação sobre o funcionário, e a qualquer 
momento imprimir um contrato, declaração, etc., com os dados do 
funcionário escolhido, com o objetivo de poupar tempo.

Pode definir todos os dados do funcionário e através dos botões 
que se encontram do lado direito aceder aos recibos, simular 
custos e consultar o cadastro.

Paulo Vieira, Executivo da Assibeta.

"O Software PHC® é extraordinariamente simples de utili-
zar, com um interface gráfico simples e agradável, o que 
simplificou significativamente o processo de adaptação ao 
mesmo”.

O que pensam os utilizadores do Software PHC®
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Controlo Total sobre as Faltas
De uma forma simples cada funcionário pode marcar as suas 
faltas e posteriormente estas são classificadas pelo seu supe-
rior hierárquico.

Controlo Total sobre as Férias
Para cada funcionário existe um mapa individual de férias. A 
qualquer momento pode saber quantos dias de férias o fun-
cionário marcou, quantos já gozou e quantos estão por gozar.
Com base nas faltas de cada funcionário existe a possibilidade 
de calcular os dias de férias acrescidos, possibilitando assim 
um histórico anual do nº de dias de férias a que cada funcio-
nário tem/teve direito em cada ano.

Introdução dos vários períodos de férias que o funcionário 
marcou, ano a ano. Pode depois imprimir um mapa com as 
marcações de todos os funcionários, ou ainda retirar um gráfico 
com essa informação.

Automatização completa do pagamento do subsídio de 
férias por funcionário. Pode processar 3 modos diferentes.

Listagem com os dias de férias acrescidos para cada funcionário.

Registo de uma falta de um funcionário.

Classificação das faltas dos funcionários.

Controlo Total sobre o Cadastro
De uma forma simples e eficaz ficam registadas todas as 
alterações relevantes aos dados do funcionário, podendo 
mesmo o utilizador introduzir outras se o desejar. Na ficha do 
funcionário é possível aumentar os ordenados de seguida, 
numa determinada data, ficando este registo no cadastro do 
funcionário. A qualquer momento pode analisar ou imprimir 
todo o historial de determinado funcionário, de uma forma 
muito simples.

Ficam registadas todas as informações referentes ao cadas-
tro de pessoal. Basta alterar a ficha do funcionário que o 
programa lança o registo automaticamente, as alterações de 
vencimentos, categorias, habilitações, entre outras.

Registo das alterações aos dados do funcionário.

Toda a informação relativa a férias fica registada nos respe-
tivos mapas de férias, e as faltas com desconto de ordenado 
ficam registadas nos respetivos recibos de vencimento. A 
qualquer momento o utilizador pode obter um mapa com 
toda esta informação para determinado funcionário.
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Note que é possível configurar cada código de remuneração sujeito 
a Segurança Social, de acordo com o tipo de remuneração esperado 
no ficheiro a produzir e enviar. Pode mesmo imprimir a guia de paga-
mento da Segurança Social e escolher o formato de impressão. Pode 
imprimir de seguida todos os mapas de Seg. Social que existirem.

Imprimir Mapas Legais no mesmo local e de forma rápida
O software possui uma opção onde se encontram todos os 
mapas legais a imprimir, tanto mensal como anualmente. Des-
ta forma, assim que emite os vencimentos pode, de seguida, 
imprimir todos os mapas que necessita de entregar, minimi-
zando assim o tempo perdido com esta tarefa.

• Mapa de Notas e Moedas: 
Este mapa imprime a quantidade de notas e moedas 
necessárias para pagar os vencimentos.

• Mapa de Ligação à Contabilidade:
Se porventura não possuir o módulo PHC Contabilidade 
CS, pode emitir um mapa com os valores dos vencimen-
tos para lançar na contabilidade.

Facilidade e Rapidez a Processar Vencimentos
O programa emite um mapa com todos os funcionários cujo 
status prevê que seja emitido um recibo de vencimento. O 
utilizador apenas tem que definir quais as variáveis mensais 
como por exemplo:

• Faltas (a descontar ou não) e Horas extraordinárias, in-
tegradas de forma automática ou introduzidas manual-
mente;

• Outras remunerações e descontos (i.e. comissões, subsí-
dios, etc.);

• Ajudas de custo no país ou no estrangeiro;
• Dias para subsídio de refeição;
• Despesas.

Pode gravar os dados que introduzir para posterior recupera-
ção. Esta funcionalidade permite que calmamente ao longo 
do mês vá introduzindo as alterações para cada funcionário, 
sem ter que processar logo os vencimentos.
Pode simular o processamento dos vencimentos, emitindo 
um mapa com os salários e descontos de cada funcionário e 
respetivos totais. Com esta opção pode determinar as neces-
sidades financeiras, muito antes do pagamento dos venci-
mentos. O processamento torna muito rápida e instantânea 
a emissão de vencimentos, evitando erros que são sempre 
desagradáveis nesta área. Pode também processar os venci-
mentos de cada secção em separado, se assim o desejar.

Pode ser programado para cálculo automático do subsídio de 
férias (se necessário, em função das datas de férias marcadas) 
ou do subsídio de Natal. Se possuir um Relógio de Ponto e 
desde que configurado para tal, consegue integrar automa-
ticamente e para efeitos de processamento de ordenados, os 
dados provenientes do relógio de ponto.

Cálculo automático de retroativos.
Pode imprimir todos os dados introduzidos para verificação, antes 
de emitir efetivamente os recibos de vencimento.

• Transferências Bancárias:
Esta opção permite enviar por ficheiro ou home-banking
as transferências bancárias de vencimentos e outros 
rendimentos.

• Cheques de Vencimentos:
Se pagar os vencimentos por cheque, o programa impri-
me de seguida todos os cheques necessários.

• Mapas para Seguros e Sindicatos:
Pode ainda criar os mapas que entender, com as colunas que 
desejar, para envio aos respetivos sindicatos. Para o mapa de 
Seguros ter dados, é necessário configurar previamente os 
códigos de vencimentos que se pretendem visualizar. No en-
tanto, na instalação deste software já se encontra um mapa 
para a Companhia de Seguros previamente definido.

“Com o Software PHC® conseguiu-se automatizar todos 
os processos internos da organização, obtendo assim uma 
maior produtividade da parte dos utilizadores e conse-
quentemente ganhos de eficiência de toda a estrutura, 
com vantagens acrescidas para os nossos clientes”. 

O que pensam os utilizadores do Software PHC®

Dinis Pires, responsável do Convento do Espinheiro.
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Com a ligação à 
tesouraria disponível 
se possuir o módulo 
PHC Gestão CS.

Toda a informação vital à disposição do Gestor
O gestor não tem tempo a perder. Com esta noção desenvol-
vemos diversas análises que de uma forma rápida e concisa lhe 
proporcionam o controlo total sobre os gastos com o pessoal 
e sua evolução.

Pode analisar um painel de bordo com as variáveis mais impor-
tantes e respetivas variações (com o mês anterior e com o mesmo 
mês do ano anterior). Desta forma deteta imediatamente a 
tendência de evolução de custos com o pessoal da sua empresa.

Pode obter os diversos totais por rubrica, quer seja para 
todos os funcionários, quer para uma secção, um centro 
de custo, um local de trabalho, uma categoria, enfim 
para qualquer sub-conjunto de funcionários que desejar.

Pode mesmo analisar a evolução anual das diversas rúbricas 
de remunerações e descontos ou dos custos para a empresa. 
Para qualquer uma das rubricas pode exportar os dados para 
folhas de cálculo, imprimir ou observar um gráfico.

Recibos Verdes, Recibos de Comissionistas e Recibos 
de Renda
Pode gerir todos os recibos de outros profissionais, ou seja, re-
cibos de rendimentos de diversas categorias. Assim que lança 
o recibo, pode ver refletido o seu pagamento no módulo PHC 
Gestão CS (se este estiver instalado) e registada em bancos ou 
em caixa a respetiva saída dos valores. No final do ano, pode 
imprimir automaticamente para todos os outros profissionais, 
a declaração para efeitos de I.R.S. com os valores auferidos e 
retidos. Pode desenhar a impressão da sua ficha, ou imprimir 
num processador um texto com os seus dados.

Balanço Social
O módulo PHC Pessoal CS, produz os mapas necessários e 
permite o arquivo de toda a informação necessária à respetiva 
emissão.
Inclusive não tem que se preocupar em atualizar os dados 
para os mapas sempre que existirem alterações nas caracterís-
ticas dos funcionários, uma vez que o programa faz isso por si.

Aqui fica registada a informação sobre cada funcionário, ne-
cessária à impressão dos mapas. Pode imprimir todo o mapa 
de uma só vez ou as diversas folhas por categorias. Pode visu-
alizar cada uma das folhas tal e qual serão impressas, antes da 
impressão propriamente dita.

Ecrã de impressão do Balanço Social.
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Pontos Importantes

Processamento simples dos ordenados
A emissão de ordenados é muito simples e rápida, não exigindo 
ao utilizador muitos conhecimentos da matéria. Além de ser 
simples, a emissão pode ser totalmente realizada, mas caso se 
verifique um erro a qualquer momento pode corrigir o recibo 
emitido e reimprimi-lo.

Faltas e horas extra
Possibilidade de definir diariamente ou por intervalo de datas 
as faltas e horas extra, para inclusão automática no proces-
samento. Além de ter a possibilidade de utilizar a rotina de 
marcação de faltas pelo próprio funcionário.

Gestão de despesas 
Existe uma folha de despesas onde são registados os diferen-
tes tipos de despesas ocorridas. Quando as despesas e respe-
tivos valores estão aprovados para pagamento ao funcioná-
rio, é dada indicação para pagamento. Essas despesas podem 
ser lançadas em recibos de vencimento ou recibos diversos.

Desenho dos recibos
Apesar do programa já ser instalado com um modelo de 
impressão de recibos, o utilizador pode alterá-lo como quiser 
e criar uma impressão original com logótipos, desenhos, etc.

Mapas automáticos e tempo poupado
Todos os mapas são automaticamente emitidos com o pres-
sionar de uma tecla, ponto este que irá permitir ao utilizador 
poupar muito tempo nesta tarefa, que manualmente seria 
relativamente demorada.

Informação para o gestor e custos de pessoal
Uma das grandes apostas deste programa é a informação que 
proporciona ao gestor. Esta confere todo o controlo sobre os 
custos de pessoal, permitindo realizar e analisar a evolução 
total e separada por tipo de custo, a análise por departamento, 
por pessoa, etc.

Contratos e correspondência automáticos
Com a utilização de um processador de texto, pode ter em 
arquivo as minutas de contratos, de declarações ou de outra 
correspondência, emitindo automaticamente para o empre-
gado que desejar, sem perder nenhum tempo. Esta opção 
permite poupar muito tempo na elaboração e impressão de 
todos os impressos de cada empregado.

Controlo de cadastro automático
A gestão da evolução de categorias, vencimentos, habilita-
ções entre outras opções ficam guardadas na tabela de cadas-
tro que acompanha o funcionário durante o seu percurso pela 
empresa, sendo facilmente possível de consultar em qualquer 
momento.

Gestão das férias e processamento automático do 
subsídio de férias
Cada funcionário pode introduzir os vários períodos de férias 
que pretende e o seu superior fazer a aprovação das mesmas. 
Pode imprimir o mapa de férias, controlar para cada funcioná-
rio as férias marcadas, as aprovadas e por aprovar, já gozadas 
e as que faltam gozar, bem como, processar nos respetivos 
meses os valores de subsídio relativos às férias gozadas. O 
subsídio de férias pode ser processado na totalidade, por duo-
décimos ou por um valor personalizado para cada funcionário. 

Simulação do processamento de vencimentos
Pode simular o processamento de vencimentos, partindo do 
valor base ou do valor líquido, e analisar para cada funcioná-
rio e no total, o valor de remunerações, descontos e valor lí-
quido a pagar. Com esta opção tanto pode verificar se existem 
erros, como saber com muita antecedência as necessidades 
financeiras para liquidar os vencimentos.

Integração com a contabilidade
Após processar os vencimentos, basta tocar num botão para 
lançar automaticamente na contabilidade todos os movimen-
tos relativos aos vencimentos e/ou recibos verdes, sem perder 
mais tempo.

Processamento de faltas mensais ou faltas percentuais
Pode registar ao longo do tempo diversos tipos de faltas para 
os seus funcionários, nomeadamente faltas mensais ou faltas 
percentuais, como por exemplo 50% de um dia.

Distribuição de custos por centro de custo
Pode definir a distribuição de custos de determinado funcio-
nário pelos vários centros de custo.

Remunerações fixas e variáveis
Pode definir na ficha do funcionário remunerações fixas, ou seja, 
determinado valor igual todos os meses, ou remunerações vari-
áveis, que serão uma percentagem de, por exemplo, o ordenado 
base.

Integração com o módulo PHC Gestão CS para as Comis-
sões
Se possuir o módulo PHC Gestão CS, pode incluir para poces-
samento nos vencimentos as comissões dos vendedores que 
foram calculadas.

Avisos automáticos de datas
No arranque da aplicação existem avisos automáticos das 
datas de aniversário e fins de contratos dos funcionários.

Numeração anual dos recibos de vencimento
Possibilidade de optar pela numeração anual dos recibos de 
vencimento da empresa.

Este documento tem como objetivo descrever as funcionalida des do software. Como estão em constante evolução, é possível que as funcionalidades aqui descritas não se mantenham no 
mesmo formato. Se considerar vital alguma funcionalidade em particular verifique, numa Demonstração do Software, se a mes ma corresponde ao que necessita.



FILMES  •  FORMAÇÃO  •  DOWNLOADS  •  NOTÍCIAS  •  E MUITO MAIS

Com o PHC On tem o seu sistema PHC CS 
completamente atualizado durante o espaço 
de um ano. Além disso acede a funcionalidades 
exclusivas e a conteúdos dedicados, como por 
exemplo o acesso exclusivo ao portal on.phc.pt.

Neste portal tem acesso, 24 horas por dia, a 
filmes de autoformação sobre a utilização do 
PHC CS, informações de cada nova versão, 
notícias, novidades, a newsletter semanal 
iDirecto, a revista Directo PHC, entre outros. 
Tudo para o ajudar a tirar o máximo partido do 
seu investimento em Software PHC.

MAIS INFORMAÇÃO

phc.pt/phcon

http://www.phc.pt/phcon
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©PHC | Todos os direitos sobre este documento estão reservados. Este documento tem apenas objetivos de informação. 
A PHC não dá nenhuma garantia, explícita ou implícita, no conteúdo deste documento. A marca PHC é uma marca registada.

design | www.cabine.pt

Para saber tudo sobre a PHC, subscreva a “iDirecto” 
no sítio da internet em www.phc.pt/idirecto

http://www.cabine.pt
../www.phc.pt/idirecto

