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GPV – Gestão de Pessoal e Vencimentos 
Versão 5.4.05 – JANEIRO de 2016 

 
Este documento refere as principais alterações implementadas na versão 5.4.05 e passa a fazer 
parte integrante do manual do programa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As principais alterações implementadas nesta versão estão relacionadas com a redução 
remuneratória, a aplicação da sobretaxa de IRS e o aumento da remuneração mínima mensal 
garantida, a partir de janeiro de 2016.  
 
 
1. Redução Remuneratória 
Dando cumprimento ao disposto na Lei nº 159-A/2015, de 30 de dezembro, o programa foi 
reajustado para aplicar durante o ano de 2016 a redução remuneratória prevista no citado 
normativo legal. 
Assim, face à fórmula inicial da redução remuneratória, em 2016 teremos uma reversão de 40% 
no primeiro trimestre, 60% no 2º trimestre, 80% no 3º trimestre e a partir de outubro de 2016 deixa 
de se aplicar a redução remuneratória. 
A aplicação já se encontra preparada para dar resposta a estes procedimentos legais. 
 
2. Aplicação da Sobretaxa de IRS em 2016 
A Lei nº 159-D/2015, de 30 de dezembro, vem revogar a aplicação da sobretaxa que vigorou em 
2015, determinando novas regras para 2016 em função dos rendimentos anuais auferidos pelos 
trabalhadores. 
Embora este normativo legal produza efeitos a 1 de janeiro de 2016, no que se refere à retenção 
mensal na fonte da sobretaxa correspondente em função dos rendimentos, o número 8 do artigo 
3º da citada lei, remete as regras a observar na retenção na fonte para um despacho do membro 
do governo responsável pela área das finanças. 
Dado que o referido despacho não se encontrava publicado à data em que esta nova versão do 
programa foi disponibilizada e, atendendo ao facto das escolas terem de efetuar o processamento 
das remunerações nos primeiros dias de janeiro, impunha-se tomar uma decisão sobre o 
procedimento a adotar na retenção da sobretaxa até à publicação do citado despacho. 
Face ao acima exposto, reajustámos a aplicação para que transitoriamente aplique a taxa 
intermédia de 1,75% a todos os trabalhadores que não estejam isentos da sobretaxa, sem 
prejuízo dos necessários acertos que o despacho venha a determinar para as remunerações 
processadas em meses anteriores. 
Tenha pois em atenção que após a publicação do citado despacho, no processamento seguinte, 
poderá ter de efetuar manualmente os acertos do valor da sobretaxa retida nos meses anteriores, 
para os trabalhadores sobre os quais vier a incidir uma taxa diferente de 1,75%. 
 
Nota de salvaguarda: No caso de alguma escola discordar do procedimento transitório 
implementado no programa e entender adotar para algum trabalhador uma taxa diferente, têm 
sempre a possibilidade de manualmente reajustarem o valor da sobretaxa, após o processamento.  

ANTES DE ATUALIZAR O PROGRAMA PARA ESTA NOVA VERSÃO 
 
- Faça uma cópia de segurança para guardar em arquivo; 
- NUNCA restaure cópias de segurança de versões anteriores sem contactar os nossos 
serviços de apoio técnico. 
- Leia atentamente este documento, facultando-o a todos os utilizadores do programa e 
outros responsáveis pela coordenação e supervisão das áreas de pessoal e 
vencimentos. 
 
Atenção:  
Com a garantia de que a aplicação se encontra encerrada em todos os computadores, atualize 
o programa para a versão agora disponibilizada. A instalação deve ser executada por um 
utilizador com direitos de administrador no sistema operativo (Windows). 
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3. Aumento do valor da RMMG (ordenado mínimo) 
Dando cumprimento ao disposto no Decreto-Lei nº 254-A/2015, de 31 de dezembro, foi atualizada 
no programa a tabela de posições remuneratórias / indices para pessoal não docente, alterando 
para 530,00 euros a posição/indice com valor inferior. 
 
 
4. Procedimentos a observar no início de 2016 
 
4.1 – Antes de atualizar o programa para esta nova versão, faça uma cópia de segurança para 
guardar em arquivo. A atualização tanto pode ser efetuada antes ou depois do Fecho do Ano 
2015. 
 
4.2 – Após o fecho do Ano 2015: 
 
a) No ficheiro de pessoal edite as fichas dos trabalhadores não docentes integrados na 

primeira posição remuneratória ou no índice 151, reajustando o valor da remuneração base 
para 530,00 euros, GRAVANDO de seguida a ficha. 

 
b) Na tabela de Abonos/Descontos atualize o valor no campo “Hora de Tarefa”, sendo o 

resultado da aplicação da seguinte fórmula: (530,00 x 12) / (52x40) = 3,0576 = 3,06  euros 
 
c) Para as escolas que não receberam a totalidade das verbas requisitadas em dezembro para 

pagamento dos encargos da entidade patronal para a CGA e/ou Seg. Social, deverão 
elaborar a Requisição de Fundos Nº 1 para requisitarem estas verbas, tendo em atenção as 
orientações que foram transmitidas na nossa Nota Informativa disponibilizada no passado dia 
23 de dezembro. 

 
d) A requisição a que se refere a alínea anterior, deverá ser exportada para o MISI e IGeFE nos 

dias 5 ou 6 de janeiro. De seguida, via CTT, deverão remeter ao IGeFE o modelo RF3 em 
suporte de papel. 

 
ATENÇÃO (muito importante): Antes de efetuarem os procedimentos referidos nas alíneas c) e 
d), deverão consultar a área reservada da página do IGeFE, tomando assim conhecimento do 
montante das verbas que foram autorizadas em dezembro por conta do orçamento de 2015. 
 
e) No processamento das remunerações de janeiro continuam a adotar-se os mesmos 

procedimentos que em 2015. Relembramos que as faltas registadas ao pessoal não docente 
em 2015 e que ainda não foram objeto de desconto nos vencimentos, não transitam 
automaticamente para 2016. Deverão os utilizadores introduzir manualmente no separador 
“Faltas” da fase da Preparação, o número de faltas de 2015 a descontar no processamento 
de janeiro. 
 

f) Tendo por base a Circular para preparação do OE para 2016 (DGO), nesta versão já se 
encontra atualizado o código e designação do Ministério da Educação, passando a ser: 

 
10 – Ministério da Educação 

 
g) Envio de informação para o ME – Até orientações em contrário, as escolas continuam 

mensalmente a exportar os dados para a DGEEC (MISI) tal como ocorreu em 2015, e 
passam a exportar os dados também para o IGeFE a partir de janeiro de 2016. 
Assim sendo, após elaboração no GPV da requisição de fundos para despesas com pessoal, 
procedem à exportação de dados para o MISI. Paralelamente, recorrendo à opção própria 
que foi implementada no CONTAB-POCE para esse efeito, efetuam também mensalmente a 
exportação de dados para o IGeFE, cujas orientações constam no ANEXO J do Manual do 
CONTAB-POCE, disponibilizado em versão atualizada no dia 04/01/2016. 

 


