
Diversos 

Ligação a Relógios de Ponto 
   

Funcionamento Geral dos Relógios de Ponto 
O relógio de ponto é utilizado para registar marcações de entrada e saída que são depois processadas 
pelo software. Este processamento destina-se a gerar as excepções, ou seja, qualquer variação de entrada 
ou saída face ao horário pré-estabelecido. 
   
  

Informação Gerada pelo Relógio 
O processamento de marcações do relógio de ponto gera automaticamente as seguintes excepções: 

Faltas - Sempre que ocorram entradas depois do início do horário, ou saídas antes do fim do horário ou não seja efetuada 
qualquer marcação de entrada num dia de trabalho. Regra geral o processamento atribui a falta a um código de falta único 
definido por defeito. 
Horas extra - Sempre que ocorram entradas antes do início do horário, ou saídas depois do fim do horário ou sejam efetuada 
marcações de entrada/saída em dias de folga ou feriados. Regra geral, podem ser atribuídos diferentes códigos de hora extra 
em função do horário em que estão a ser praticadas as horas extra. 
Subsídio Alimentação – O programa permite gerar um código de subsídio com uma unidade por cada dia em que se verifique 
uma condição definida pelo utilizador. Assim, o utilizador pode definir condições para a geração do código de subsídio de 
alimentação. Por exemplo, pode definir que nos dias em que o funcionário trabalhar mais de 4 horas gera uma unidade de 
subsídio de alimentação. 

  
Nos relógios de ponto é possível efetuar algumas configurações antes de proceder ao processamento que 
gera as excepções: 

Férias - Define-se para cada funcionário os dias de férias e o código da falta associado. Nesses dias o relógio de ponto atribui 
uma falta de férias especificada pelo utilizador (em horas). 
Baixas e Faltas de Dias Inteiros Previstas - As Baixas e outros períodos de faltas de dias inteiros podem ser indicadas à priori. 
O utilizador pode indicar o código de falta que pretende que seja utilizado na geração do ficheiro de excepções. 

  
As seguintes correções são efetuadas à posteriori, isto é, depois de ocorrer o processamento: 

Justificação/Classificação de Faltas - As faltas registadas são atribuídas a um código de faltas especificado por defeito. 
Quando a falta é justificada ou deve ser classificada de forma diferente, o utilizador tem que alterar a classificação da falta. 
Faltas em Dias de Descanso - As faltas são indicadas em dias de calendário. Uma falta à 6ª seguida de falta na 2ªfeira implica 
marcar falta no Sábado e Domingo. Estas não são geradas pelo relógio de ponto. Poderão ter que ser registadas manualmente 
no software de relógio com um código de falta específico criado para o efeito. 

  
  
  

Ligação ao sistema 
O sistema está preparado para efetuar a leitura de um ficheiro gerado por um relógio de ponto e proceder 
à sua importação. O objetivo da Ligação ao Relógio de Ponto é que a partir destes dados sejam gerados 
no sistema os lançamentos de alterações ao processamento mensal: faltas, horas extra e, opcionalmente, 
subsídio de alimentação. 
  
Para que esta informação seja corretamente importada no sistema, é necessário proceder a algumas 
configurações. 
  
Para proceder à configuração do relógio de ponto selecione Utilitários  Importação de Relógios de 
Ponto Configuração. 
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A configuração do relógio inclui: 
Caracterização da estrutura do ficheiro de exportação: especificar o formato do ficheiro de dados gerado pelo relógio de ponto. 
Definição da correspondência entre os códigos de remuneração utilizados no relógio de ponto e no sistema e caracterizar o tipo 
de dados associado a cada código de remuneração, para que o programa consiga gerar os lançamentos de alterações a partir 
da informação que lê no ficheiro. 
  

O facto de algumas situações poderem ser controladas quer através do sistema, quer através do relógio 
de ponto, pode gerar dúvidas quanto à melhor forma de proceder ao seu tratamento. Por essa razão, 
antes de iniciar o processamento da ligação ao relógio de ponto, consulte a página Processamento das Faltas. 
  
  
  

Configuração do Relógio de Ponto 
  

Configurações gerais: 
Indique a pasta na qual pretende que sejam gerados os lançamentos de alterações. 

Especifique o formato do ficheiro de dados gerado pelo relógio de ponto. 
O sistema apenas importa ficheiros com formato fixo, ou seja, nos quais os campos estão dispostos em 
colunas de largura fixa. Para definir a estrutura do ficheiro de exportação, apenas necessita de indicar a 
posição inicial e o comprimento dos campos código de remuneração, código do funcionário e unidades. 
  

Criação dos códigos de falta necessários no relógio de ponto: 
No relógio de ponto crie os códigos de falta necessários para fazer a correspondência aos códigos de falta 
que usa no sistema. 
Antes de proceder a esta operação, consulte a página “Tratamento das Faltas”: para cada código de falta 
utilizado no sistema poderá ter que criar, no relógio de ponto, um código para as faltas em dias úteis 
inteiros, faltas em dias de descanso e outras faltas. 
  

Configuração da importação dos códigos de faltas: 
Defina, para cada código de falta do relógio de ponto, o código de remuneração correspondente no 
sistema e o tipo de falta a que corresponde: 

4 – Horas de Falta em Dias Úteis (inf. a ½ dia) 
5 – Horas de Falta em Dias Úteis Completos 
6 – Horas de Falta em Dias de Descanso 

  

Configuração do código de falta utilizado por defeito no relógio de ponto: 
No relógio de ponto selecione os código de falta que devem ser atribuídos por defeito quando efetua o 
processamento no relógio de ponto. 

Para as faltas de férias do funcionário: selecione como código de defeito um código correspondente a falta de férias 
remunerada em dias úteis. 
Para as restantes faltas: selecione como código de defeito um código correspondente a falta não remunerada em dias úteis. 
Nota: Regra geral, nos relógios de ponto define-se um código de falta por defeito para os dias em que o funcionário está de férias e outro 
código de falta para ser utilizado por defeito nas restantes faltas. Ao efetuar o processamento, o código de falta definido por defeito é atribuído 
a todas as faltas que tenham não sido configuradas antes do processamento. 
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Criação dos códigos de horas extra necessários no relógio de ponto: 
No relógio de ponto crie os códigos de horas extra necessários para fazer a correspondência aos códigos 
de falta que usa no sistema. 
  

Configuração da importação dos códigos de horas extra: 
Defina, para cada código de hora extra do relógio de ponto, o código de remuneração correspondente no 
sistema. No tipo de informação indique ‘3 – Horas Extra’. 

  
Apresenta-se, em seguida, um exemplo de configuração dos códigos de horas extra: 
Relógio Código Descrição Tp. Informação 
HE 50 201 H.Extra 50% Horas Extra 
HE 100 202 H.Extra 100% Horas Extra 
HE 150  203 H.Extra 150% Horas Extra 
HE 200 204 H.Extra 200% Horas Extra 
HE DD 251 H.Extra D.Desc Horas Extra 
HE DF 281 H.Extra D.Feriado Horas Extra 
  

Criação do código de subsídio de alimentação: 
No relógio de ponto crie o código de subsídio de alimentação. 
  

Configuração da importação do subsídio de alimentação: 
Defina o código de remuneração correspondente no sistema e o tipo de tratamento que deve ser dado à 
informação referente a esse código de remuneração. 
  
O tipo de tratamento é definido através do campo tipo de informação: 

Se pretender que o subsídio de alimentação não seja gerado através da informação do relógio de ponto, preencha o campo 
tipo de informação com “0 – Não Importa”. 
Se pretender que o subsídio de alimentação seja controlado através da informação obtida pelo ficheiro gerado pelo relógio de 
ponto, o campo tipo de informação pode ser preenchido de duas formas: 
1 - Dias de abono atribuídos: caso o ficheiro gerado pelo relógio de ponto contenha o número de dias de subsídio de 
alimentação que devem ser pagos ao funcionário. 
2 - Dias retirados de abono: caso o ficheiro gerado pelo relógio de ponto contenha o número de dias de subsídio de 
alimentação que devem ser retirados ao total de dias definido nos valores fixosGD_ValoresFixos_POPUP do funcionário. 

  
  
  

Registo das faltas no sistema de gestão de pessoal 
No sistema, as faltas são lançadas indicando o total de horas faltado e ainda a repartição destas horas em: 
nº dias úteis inteiros faltados, nº dias úteis faltados mais ½ dias, nº dias de descanso faltados, nº horas 
restantes faltadas. 
  
A decomposição das horas faltadas é utilizada para: 

Obter o nº de dias de trabalho efetuado no mês: esta informação é utilizada em alguns mapas, tais como o mapa da segurança 
social. 
Obter as informações necessárias ao processamento de códigos de remuneração com cálculo automático: no sistema podem 
ser programados códigos automáticos calculados a partir do nº de dias trabalhados ou dias trabalhados mais de ½ dia útil (por 
exemplo, subsídio de alimentação). 
Obter o Mapa de Absentismo. 
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Configuração dos códigos de faltas para ligação ao relógio de ponto 
  

Códigos de faltas do relógio de ponto 
Para cada tipo de falta utilizado no sistema é necessário criar o correspondente código para faltas de 
algumas horas, o código para faltas de dias úteis inteiros e o código de faltas para dias de descanso, caso 
estas situações se apliquem. Ou seja, caso todas as situações se apliquem, para cada tipo de falta utilizado 
no sistema tem que criar 3 códigos no relógio de ponto. 

  
Apresenta-se, em seguida, um exemplo de configuração dos códigos de faltas: 

  
Relógio Descrição C.Rem Tp. Informação 
FLI Falta Injustificada 401 Horas Falta D.Úteis 
FLI-U FI-D.Ut.Inteiros 401 Horas Falta D.Úteis Completos 
FLI-D FI-D.Descanso 401 Horas Falta D.Descanso 
BXSS-U Bx.SegSoc-D.Ut.Int. 402 Horas Falta D.Completos 
BXSS-D Bx.SegSoc-D.Descanso 402 Horas Falta D.Descanso 
FRE Falta Remuner. 451 Horas Falta D.Úteis 
FRE-U FR-D.Ut.Inteiros 451 Horas Falta D.Úteis Completos 
FFER F.Dias Ferias 490 Não Exporta (1) 
  
(1) Se o tipo de informação estiver preenchido com 0, não são gerados lançamentos de alterações referentes a este código. No caso das faltas de 
férias não é necessário proceder à importação, uma vez que as mesmas podem ser automaticamente geradas pelo sistema. Para mais informações 
sobre este assunto consulte a paginado help relativa ao Processamento dos Subsídios de Férias. 
  

Configuração dos códigos de faltas do relógio de ponto 
Para cada código de falta proveniente do relógio de ponto tem que definir o correspondente código de 
remuneração no sistema e classificá-lo quanto ao tipo de falta: horas de falta em dias úteis, horas de falta 
em dias completos, horas de falta em dias de descanso. 
  
Esta informação é utilizada para preencher o detalhe da falta no lançamento das alterações: 

Horas de faltas em dias úteis: assume-se que se tratam de horas de faltas em dias úteis, nos quais o funcionário faltou menos de 
½ dia. No detalhe da falta do lançamento de alterações é preenchido o campo “horas inf. ½ dia” com o nº de unidades 
importado no ficheiro. 
Horas de faltas em dias completos: assume-se que se tratam de horas de faltas em dias úteis em que o funcionário faltou o dia 
completo. No detalhe da falta do lançamento de alterações é preenchido o campo “D. Úteis Completos”. 
Como no ficheiro gerado pelo relógio de ponto são registadas as horas de faltas, para determinar o nº de dias correspondente 
divide-se o nº de horas por 8 e arredonda-se à unidade mais próxima, ou seja, assume-se que o dia de trabalho do funcionário 
corresponde a 8 horas. 
Horas de faltas em dias de descanso: assume-se que se tratam de horas de faltas em dias de descanso. No detalhe da falta do 
lançamento de alterações é preenchido o campo “Dias de Descanso”. 
Como no ficheiro gerado pelo relógio de ponto são registadas as horas de faltas, para determinar o nº de dias correspondente 
divide-se o nº de horas por 8 e arredonda-se à unidade mais próxima, ou seja, assume-se que o dia de trabalho do funcionário 
corresponde a 8 horas. 

  

Consequências no funcionamento do sistema 
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As informações do relógio de ponto não são suficientes para determinar correctamente os dias úteis 
trabalhados mais de ½ dia. Por essa razão, todos os códigos automáticos dependentes dos dias 
trabalhados mais de ½ dia devem passar a códigos manuais. 
  
  
  

Processamento das faltas 
O facto de algumas situações poderem ser controladas quer através do sistema, quer através do relógio 
de ponto, pode gerar dúvidas quanto à melhor forma de proceder ao seu tratamento. Apresentamos, a 
seguir, as opções recomendadas em cada um dos casos: 
  

Processamento mensal de funcionários ausentes todo o mês: 
As faltas de mais de um mês deverão ser processadas no sistema. 

Na ficha do funcionário registe um estado sem vencimento. Automaticamente será gerado um recibo nulo com a falta 
correspondente ao estado. 
Os registos deste funcionário importados do relógio de ponto serão ignorados. 

  

Processamento de faltas no período de férias: 
As faltas nos períodos de férias deverão ser processadas no sistema. 
Proceda da seguinte forma: 

Registe as datas de férias na ficha do funcionário e assinale a opção “Gera falta remunerada nos períodos de férias”. 
Na configuração do relógio de ponto preencha o campo Tipo de Informação com 0 no código de falta gerado pelo relógio de 
ponto nas férias. Desta forma, essa informação não será importada pelo sistema. 

  

Processamento das ausências de parte do mês: 
As ausências programadas de partes do mês serão processadas no Relógio de Ponto. 

No relógio de ponto deve registar as ausências previstas, antes de proceder ao processamento da informação do relógio de 
ponto. Não se esqueça que tem que marcar as ausências, incluindo os dias de descanso, e utilizar um código distinto para os 
dias úteis e outro para os dias de descanso semanais ou feriados. 
Após o processamento, deve verificar as faltas que foram geradas com o código de falta definido por defeito no relógio de 
ponto. Estas faltas devem ser reclassificadas por forma a permitir identificar o tipo de falta: faltas remuneradas ou não 
remuneradas, horas de faltas em dias úteis não completos, horas de falta em dias úteis completos, horas de faltas em dias de 
descanso, etc. 
O ficheiro que vai ser importado pelo sistema já deve ser gerado com os códigos de faltas que permitam que os lançamentos 
de faltas possam ser detalhados. 
  

Por exemplo, se forem utilizados os códigos de faltas indicados no exemplo anterior, após proceder ao 
processamento no relógio de ponto (e antes de gerar o ficheiro), deve reclassificar as faltas. Todas as faltas 
foram geradas com o código de defeito para as faltas. Pelo menos, as faltas remuneradas e as faltas de 
dias inteiros terão que ser reclassificadas para outros códigos: 

Reclassifique as faltas que são remuneradas para o código FRE ou FRE-U conforme sejam de parte ou todo o dia. 
Reclassifique as faltas correspondentes a faltas não remuneradas por dias inteiros para o código FLI-U. 

  
  
  

Tratamento do subsídio de alimentação 
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O tratamento do subsídio de alimentação pode ser efetuado de diversas formas: 
  

Controlo do Subsídio de Alimentação através do Relógio de Ponto 
Alguns relógios de ponto permitem definir um código de subsídio de alimentação e indicar as condições 
em que o mesmo deve ser gerado. 
Se optar por controlar o subsídio de alimentação através do relógio de ponto, altere a definição do tipo 
de cálculo deste código de remuneração para Valor fixo. 
  
Se pretender controlar o subsídio de alimentação através do relógio de ponto, tem duas opções de 
trabalho: 

Pode definir uma condição de geração por forma a que sejam gerados o nº de dias em que o funcionário não deve receber o 
subsídio de alimentação (por exemplo, define que o código só deve ser processado quando o funcionário falta mais do que 
metade do dia de trabalho). Ao efetuar o processamento do relógio de ponto são lançados, no ficheiro que vai ser importado 
pelo sistema o nº de dias de subsídio de alimentação, que devem ser retirados ao funcionário. 
Pode definir uma condição de geração por forma a que sejam gerados o nº de dias em que o funcionário deve receber o 
subsídio de alimentação (por exemplo, define que o código deve ser processado quando o funcionário trabalha mais do que 
metade do dia de trabalho). Ao efetuar o processamento do relógio de ponto são lançados, no ficheiro que vai ser importado 
pelo sistema, o nº de dias de subsídio de alimentação que devem ser pagos ao funcionário. 

  
Consoante a opção seleccionada, as configurações de importação do subsídio de alimentação têm que ser 
feitas de forma distinta: 

Se definiu que pretende que o ficheiro do relógio de ponto contenha o nº de dias de subsídio de alimentação que devem ser 
retirados ao funcionário, então, na tabela de configuração do sistema, no tipo de informação desse código tem que selecionar a 
opção: ‘2-Dias retirados ao abono’. Ao importar a informação do ficheiro do relógio de ponto, o sistema gera dois lançamentos 
de alteração: um com o nº de dias total definido nos valores fixos do funcionário e outro com o nº de dias (negativo) indicado 
no ficheiro. 
Se definiu que pretende que o ficheiro do relógio de ponto contenha o nº de dias de subsídio de alimentação que devem ser 
pagos ao funcionário, então, na tabela de configuração do sistema, no tipo de informação desse código tem que selecionar a 
opção: ‘1-Dias de abono atribuídos’. Ao importar a informação do ficheiro do relógio de ponto, o sistema gera um lançamento 
de alteração ao código de subsídio de alimentação com o nº de dias que devem ser pagos. Independentemente do que estiver 
definido nos valores fixos do funcionário, estes serão os dias de subsídio de alimentação processados. 

  

Controlo do Subsídio de Alimentação através do sistema de gestão de pessoal 
As informações do relógio de ponto não são suficientes para determinar correctamente os dias úteis 
trabalhados mais de ½ dia. Por isso, se pretender controlar o subsídio de alimentação através do sistema, 
não utilize uma forma de calculo automático que se baseie nos dias úteis trabalhados mais de 1/2 dia. 
  
  
  

Processamento das faltas 
Se trabalha com ligação ao relógio de ponto, podem-lhe surgir dúvidas relativamente à forma de 
tratamento de algumas situações específicas, que poderiam ser tratadas tanto através do sistema como 
através do relógio de ponto. 
  

Processamento mensal de funcionários ausentes todo o mês: 
As faltas de mais de um mês deverão ser processadas no sistema. 
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Na ficha do funcionário registe um estado sem vencimento. Automaticamente será gerado um recibo nulo com a falta 
correspondente ao estado. 
Os registos deste funcionário importados do relógio de ponto serão ignorados. 

  

Processamento de faltas no período de férias: 
As faltas de nos períodos de férias deverão ser processadas no sistema. 
Proceda da seguinte forma: 

Registe as datas de férias na ficha do funcionário e assinale a opção “Gera falta remunerada nos períodos de férias”. 
Na configuração do relógio de ponto não preencha o campo “Tipo de Informação” no código de falta gerado pelo relógio de 
ponto nas férias. Desta forma, essa informação não será importada pelo sistema. 

  

Processamento das ausências de parte do mês: 
As ausências programadas de partes do mês serão processadas no Relógio de Ponto. 

No relógio de ponto deve registar as ausências previstas, antes de proceder ao processamento da informação do relógio de 
ponto. Não se esqueça que tem que marcar as ausências, incluindo os dias de descanso, e utilizar um código distinto para os 
dias úteis e outro para os dias de descanso semanais ou feriados. 
Após o processamento, deve verificar as faltas que foram geradas com o código de falta definido por defeito no relógio de 
ponto. Estas faltas devem ser reclassificadas por forma a permitir identificar o tipo de falta: faltas remuneradas ou não 
remuneradas, horas de faltas em dias úteis não completos, horas de falta em dias úteis completos, horas de faltas em dias de 
descanso, etc. 
O ficheiro que vai ser importado pelo sistema já deve ser gerado com os códigos de faltas que permitam que os lançamentos 
de faltas possam ser detalhados. 
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