
GESTÃO INTEGRADA DOS 
PROCESSOS DE PENHORA 
DE VENCIMENTOS



Usufrua de uma gestão 
integrada, simples e rápida 
no seu ERP PRIMAVERA  

O contexto económico adverso dos últimos anos levou a um 
aumento dos processos de dívida a terceiros, uma realidade 
cada vez mais frequente à qual os departamentos de gestão 
de Recursos Humanos têm que dar resposta. 

As situações de incumprimento, seja devido a insolvências 
de particulares, seja pela força crescente das situações de 
divórcio e respetiva retenção de pensões de alimentos, ou 
outras retenções ordenadas por entidades oficiais como 
Tribunais, Autoridade Tributária, Segurança Social, Câmaras 
Municipais e outros, obrigam as empresas a reter parte dos 
valores auferidos pelos seus funcionários para execução de 
dívidas a terceiros, aumentando ainda mais o trabalho 
administrativo dos departamentos de Recursos Humanos. 



Gestão ágil. Operações integradas.

Agora, na área de Recursos Humanos do ERP PRIMAVERA já pode gerir automaticamente o processamento e 
pagamento de penhoras, cumprindo as exigências legais de forma simples, rápida e integrada entre as áreas de 
Processamento Salarial, Contabilidade e Contas Correntes. 

Com o novo módulo de Gestão de Penhoras e Adiantamentos, na área de Recursos Humanos, basta selecionar a 
opção alterações mensais e efetuar o registo das penhoras associadas aos funcionários, indicando o valor 
/percentagem a ser retida e quais os tipos de processamento afetados. Depois, os valores a reter serão 
considerados automaticamente quer nos processamentos, quer nos recibos. No final do processo, no momento da 
última prestação, a solução procede ainda ao acerto automático de valores. Fica tudo tratado de forma 
automática, sem erros, nem trabalho administrativo.

Registo da Penhora Processamento do 
Vencimento com Penhora
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Mais rapidez. Maior controlo dos processos.

E para que obtenha um controlo global sobre cada processo de execução de dívida, rapidamente acede 
a dados estruturados que permitem monitorizar a informação por funcionário, valor em dívida, valor 
processado, entidade ordenante, entidade executante, estado, moeda, além de outros parâmetros 
através dos quais acompanha e controla todos os processos de dívida dos colaboradores da sua 
empresa. A informação dos dashboards pode ser personalizada à medida das suas necessidades.

Recibo de Salário do Colaborador

Pagamento ao Agente de Execução
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Mais produtividade. Menos erros.

Esta solução acelera a gestão de processos de penhora e contribui para uma maior 
rentabilidade do departamento através de mecanismos como:

Está tudo alinhado para que o seu departamento de Recursos Humanos seja altamente
produtivo e mantenha o foco em ações de maior valor acrescentado para a organização.

Registo de uma ou várias penhoras
por colaborador

Cálculo da penhora e valores a 
processar consoante legislação aplicável

Processamento automático das
penhoras configuradas

Integração dos valores retidos na 
Contabilidade e Contas Correntes 
de forma automatizada

Gestão de várias penhoras em simultâneo
de acordo com a prioridade definida

Consulta e alteração do 
estado das penhoras 

Consulta do valor inicial da dívida, total já 
debitado e valor ainda em dívida

Acerto automático de valores na 
última prestação da penhora

Geração de ficheiro para envio à 
Tesouraria com dados de pagamento
/transferência dos valores retidos



www.facebook.com/primaverabss
www.youtube.com/primaverabss
www.linkedin.com/company/primaverabss

