SIGEP.32
APOIO EXCECIONAL À FAMÍLIA PARA TRABALHADORES POR CONTA DE OUTREM
(Artº23 DL 10-A/2020 de 13 de Março)
Leiria, 18 de Março de 2020
Devido à forma de cálculo deste apoio, a Filosoft prontamente procedeu a alterações ao
Sigep.32, por forma a facilitar o processamento e dar solução para os respetivos mapas
autónomos necessários, conforme o artigo referido.
Instruções para processamento do APOIO:
1. Criar um novo abono para o apoio. O abono terá obrigatoriamente de ser em DIAS,
podendo a incidência ser “1-Vencimento base”, ou “A- Venc. Base + Diut.” , sendo que
esta questão determina o conceito de remuneração base. Não podem ser usadas mais
nenhum tipo de incidência. (Ver figura A)
2. Criar uma falta, obrigatoriamente em DIAS, e colocar no abono de compensação o
código criado no ponto 1. Na tabela de compensação a usar, deve escolher “Covid19”.
Este é um tipo de falta que apenas pode ser usada nestas circunstâncias, devido aos
cálculos dos valores de compensação. Deve indicar normalmente os abonos a abater
pela falta, sendo que no entanto isso não influencia o cálculo do apoio. (Ver figura B)
3. O lançamento da falta deve ser efetuado nos Movimento Adicionais, pelo número de
dias que cada trabalhador tenha direito. (Ver figura C)
4. A descrição da Falta e Abono de apoio nas figuras são meramente exemplos, podendo
colocar o que se achar mais pertinente para melhor compreensão do recibo.
5. Estes abonos de apoio sairão em ficheiros autónomos da segurança social, já com os
valores da taxa de contribuição social da entidade empregadora reduzida em 50%, não
sendo necessário a alteração de taxas das situações nem alteração de situação nos
funcionários. Deve verificar se na tabela RMMG (Tabelas auxiliares), o valor para 2020
está correto, por forma a testar os limites do apoio.
Sobre as novas medidas de apoio anunciadas, nomeadamente a redução das contribuições
para 1/3, sendo que nesta data ainda não existem informações exatas, de como
operacionalizar esta questão, presumimos que os ficheiros DMR se mantenham iguais, sendo
apenas o valor do pagamento reduzido. Assim, e para já, poderá no momento de imprimir a
guia, alterar o valor da mesma. Quando tivermos ao dispor mais informação, iremos
desenvolver esta situação, que apenas deverá ser necessária em Abril.
Este documento poderá sofrer alterações, tendo sido atualizado em 18/03/2020 16:45.

Figura A

Figura B

Figura C

