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NRBS: Núcleo de Remunerações e Benefícios Sociais
O domínio do Núcleo de Remunerações e Benefícios Sociais compreende o processamento das remunerações e benefícios sociais dos
trabalhadores da U.Porto, a elaboração do mapa de reporte de remunerações e do mapa de controlo da massa salaria. Pertencem a este
Núcleo os processos abaixo listados, que serão seguidamente descritos.
Sempre que aplicável, são indicadas as instruções de trabalho, os templates/ formulários e a legislação de apoio a cada processo. É de notar
que estas são orientações em vigor à data de publicação deste manual e que a sua enunciação não prescinde uma avaliação, por parte dos
gestores e intervenientes nos processos, no decorrer do seu trabalho diário, da efetiva documentação de suporte e legislação a
utilizar/consultar processo a processo.
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NRBS-010: Processamento de Vencimentos
É da responsabilidade do Núcleo de Remunerações e Benefícios Sociais o processamento de vencimentos da Universidade do Porto. Para
facilitar a sua compreensão, o Processo de Processamento de Vencimentos apresenta-se dividido em dois sub-processos, correspondendo às
duas grandes fases de processamento e de validação e disponibilização de ficheiros.
O processamento de vencimentos é produto da conclusão de outros processos, contantes deste manual, que envolvem
pagamentos/descontos aos trabalhadores e aos quais se aplica legislação especifica que é nos próprios mencionada. Concretamente no
processamento de vencimentos, a legislação é variada e variável conforme abono/ desconto e poderá estar sujeita a alterações provenientes
do Orçamento de Estado e das regras para a Execução Orçamental do respetivo orçamento.
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NRBS-010-010: Processamento
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Descrição das atividades do processo
NRBS-010-010-010: Integrar dados necessários ao processamento (resultantes de outros processos)
Ao longo do mês, o através do Núcleo de Remunerações e Benefícios Sociais (NRBS), integra os dados necessários ao processamento de
vencimentos que sejam resultantes de outros processos, como dados relativos a férias, faltas, descontos facultativos, contratações,
renovações e cessações.
NRBS-010-010-020: Pedir à UPdigital para retirar perfil de GRH ao restante serviço (fechar GRH)
A 14 dias do dia de pagamento, o NRBS solicita ao Serviço UPdigital da Reitoria que retirado o perfil da base de dados de recursos humanos
(GR) às Unidades do Serviço de Recursos Humanos, fazendo assim o chamado “fecho” do GRH.
NRBS-010-010-030: Calcular e processar dados de penhoras
Estando o GRH fechado, o NRBS calcula e processa os dados relativos a penhoras.
NRBS-010-010-040: Solicitar lista de parentalidade
Paralelamente, o NRBS solicita a lista de parentalidade à Unidade de Gestão Organizacional das Relações Laborais (UGORL).
NRBS-010-010-050: Validar e processar mediante lista de parentalidade
Tendo a UGORL enviado a lista de parentalidade, o NRBS valida e processa essa informação.
Documentação recebida: Lista de parentalidade
NRBS-010-010-060: Verificar erros de registo
Ainda paralelamente, o NRBS verifica se os registos no GRH alertam para erros.
NRBS-010-010-070: Pedir perfil de GRH para autor do registo à UPdigital
Caso o NRBS tenha detetado erros no GRH, solicita à UPdigital que seja aberto o GRH, portanto devolvido o perfil, para o autor do registo
que apresenta erro.
NRBS-010-010-080: Notificar autor para corrigir registo
O NRBS notifica o autor do registo para que o corrija.
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NRBS-010-020: Validação e disponibilização de ficheiros
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Descrição das atividades do processo
NRBS-010-020-010: Disponibilizar ficheiro de pagamentos à UOPC
Até ao dia 13 de cada mês (ou, se dia 15 for ao fim de semana, até 2 dias antes do último dia útil), o NRBS garante disponibiliza os ficheiros
com os encargos de pessoal à Unidade de Orçamentação e Prestação de Contas, para que solicite verbas à Direção-Geral do Orçamento.
Documento enviado: Ficheiro de pagamentos
NRBS-010-020-020: Verificar alertas de erro do sistema
Três dias úteis antes do fecho do processamento de vencimentos, o NRBS verifica os alertas que o GRH possa indicar.
NRBS-010-020-030: Enviar ficheiro de informação contabilística para validação da UOPC
Caso tenha verificado erros de informação contabilística, o NRBS envia o ficheiro com essa informação para validação da Unidade de
Orçamentação e Prestação de Contas.
Documentação enviada: Ficheiro de informação contabilística
NRBS-010-020-040: Retificar informação contabilística no GRH
Tendo a Unidade de Orçamentação e Prestação de Contas validado a informação contabilística e informado o NRBS, este retifica a
informação contabilística no GRH.
NRBS-010-020-050: Validar erros e alertas em colaboração com a UPdigital
Caso tenha detetado erros de sistema, o NRBS analisa os erros em conjunto com a equipa SIGARRA da UPdigital até os conseguir validar.
NRBS-010-020-060: Processar informação de vencimentos
Tendo indicação do NRBS, a equipa SIGARRA da UPdigital processa a informação relativa aos vencimentos.
NRBS-010-020-070: Disponibilizar ficheiros ao Núcleo de Tesouraria
Estando a informação processada, o NRBS envia à Unidade de Contabilidade e Tesouraria os ficheiros necessários para que se proceda ao
pagamento dos vencimentos, nomeadamente:
• Mapa de Requisição de Fundos (onde consta os abonos e os descontos sobre os encargos do pessoal, a cargo das ECs respetivas);
• Ordens de Transferência (valor global que será transferido de cada conta - associada a cada EC - para garantir os pagamentos dos
encargos de pessoal);
• Operações de Tesouraria (Para trabalhadores sem NIB, acertos de vencimentos, acertos por alteração de local de trabalho, etc.);
• Ficheiros de Transferência de Bancos (onde é identificada a conta do trabalhador e a conta da entidade com os valores a transferir);
• Ficheiro de Transferência para a Direção-Geral do Tesouro;
• Sentenças Judiciais e Execuções Fiscais (documento onde consta a identificação dos trabalhadores e importância a ser retida no
âmbito de penhora);
• Guias de Pagamento de Descontos e, associado, documento de Relação de Descontos (Sindicatos, ANFUP, etc.), com informação dos
valores a transferir para cada um dos sindicatos;
• Valores a Descontar para Seguros (com identificação do número de apólice, nome do trabalhador e valor associado).
NRBS-010-020-080: Disponibilizar recibos no SIGARRA
Um dia útil antes do recebimento dos vencimentos, a equipa SIGARRA da UPdigital disponibiliza os recibos dos trabalhadores nas suas
páginas pessoais nas várias instâncias SIGARRA.
Documento enviado: Recibos
NRBS-010-020-090: Gerar documentos para arquivo do NRBS
Após o pagamento de vencimentos, o NRBS gera no GRH a documentação necessária a arquivar localmente por motivos de auditoria:
• Folhas de Vencimento: as folhas de vencimento estão organizadas por classificação económica por EC e têm os vencimentos de todos
os trabalhadores, sendo guardadas a nível central as folhas da Reitoria, CDUP e SPUP. É identificado o trabalhador, a rubrica de
vencimento em causa (salário base, abonos, subsídios, descontos do trabalhador, etc.) e o valor respetivo;
• Ficheiro de Prestações Familiares: indicando os trabalhadores que recebem prestações familiares (abono de família, subsídio de
assistência à 3ª pessoa, etc.) e os valores respetivos;
• Mapa de Relação de Descontos Mensal;
• Recibos (utilizados sobretudo para pedidos de esclarecimento ou de informação).
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NRBS-020: Processamento de trabalho suplementar (remunerado)
Havendo necessidade de realizar horas extraordinárias, os pedidos são remetidos pelos responsáveis de Serviço ao Núcleo de Remunerações e Benefícios Sociais.
São aplicáveis a este processo a Lei n.º 7/2009 de 12 de fevereiro do Código do Trabalho e a Lei n.º 35/2014 de 20 de junho da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas. O cálculo do trabalho extraordinário
e suplementar pode estar sujeito a alterações provenientes do Orçamento de Estado e das regras para a Execução Orçamental do respetivo orçamento.
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Descrição das atividades do processo
NRBS-020-010: Pedir realização de trabalho suplementar
No caso de um Serviço necessitar de pedir a realização de trabalho suplementar, até 5 dias úteis anteriores à realização do mesmo, o
responsável do Serviço que requer o trabalho suplementar envia o formulário, disponível na área de documentos do SRH no SIGARRA SPUP,
devidamente preenchido e já com os pareceres dos superiores hierárquicos dos trabalhadores a realizar o trabalho, ao Núcleo de
Remunerações e Benefícios Sociais (NRBS).
Documentação enviada: Formulário de pedido
Formulário: Pedido de realização de trabalho suplementar pago (disponível na área de documentos do SRH no SIGARRA SPUP)
NRBS-020-020: Analisar e elaborar informação para despacho do Dirigente máximo da Entidade Constitutiva
O NRBS analisa o pedido verificando a conformidade do formulário e verificando se o trabalhador proposto e o motivo justificativo
preenchem os requisitos legais. É determinada a remuneração do trabalho suplementar e é elaborada informação para despacho do
Dirigente máximo da Entidade Constitutiva do/s trabalhador/es indicado/s para realizar o trabalho suplementar.
Documentação recebida: Formulário de pedido
Documentação enviada: Informação
NRBS-020-030: Comunicar fecho do processo ao requerente
Caso o parecer do Dirigente máximo da Entidade Constitutiva tenha sido desfavorável, o NRBS informa o requerente de que o pedido não
foi aceite e termina o processo.
NRBS-020-040: Comunicar ao requerente e à UGORL para assiduidade
Tendo o despacho do Dirigente máximo da Entidade Constitutiva sido favorável, o NRBS informa o requerente e notifica a equipa da
assiduidade, da Unidade de Gestão Organizacional das Relações Laborais, para o envio do registo da assiduidade do trabalhador entre o dia 6
e 23 do mês seguinte.
NRBS-020-050: Envio de registo de assiduidade
A Unidade de Gestão Organizacional das Relações Laborais envia o registo de assiduidade no prazo pedido.
NRBS-020-060: Processar trabalho suplementar e notificar SEF para atualização no GRH
O NRBS, nos dois dias úteis seguintes ao recebimento do registo de assiduidade, valida o trabalho suplementar autorizado com esse registo,
processa no vencimento do trabalhador e notifica o Serviço Económico-Financeiro para atualização da informação contabilística na base de
dados de Recursos Humanos, GRH, que tem o prazo de cinco dias úteis para ser feita.
Após envio da notificação, o processo é terminado.
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NRBS-030: Processamento de Penhoras
Havendo penhoras sobre trabalhadores da U.Porto, os processos vindos dos agentes de execução são remetidos ao Núcleo de Remunerações
e Benefícios Sociais. O cálculo da penhora é efetuado nos termos do artigo nº 738 do Código do Processo Civil.
As penhoras podem estar sujeitas a alterações provenientes do Orçamento de Estado e das regras para a Execução Orçamental do respetivo
orçamento (como por exemplo, o art.º. 227º DL nº. 64 – B/2011 de 30 de Dezembro do Orçamento de Estado: - incidência das penhoras).

Descrição das atividades do processo
NRBS-030-010: Receber processo de penhora
Os processos de penhora são identificáveis pelo exterior do seu envelope. Assim que um processo destes dá entrada na gestão de
correspondência, é imediatamente reencaminhado, sem ser aberto, para o Núcleo de Remunerações e Benefícios Sociais, que o recebe e
abre.

NRBS-030-020: Analisar processo e enviar informação pedida
Nos 10 dias úteis seguintes, o NRBS analisa o processo, reúne a informação que seja solicitada e envia-a informação ao agente de execução,
com conhecimento ao trabalhador penhorado e ao Serviço Económico-Financeiro (SEF).
No caso de processo da Autoridade Tributária, a resposta é efetuada no seu site, sendo o trabalhador e o SEF igualmente notificados.
O processo é então terminado.
Documento enviado: Informação pedida
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NRBS-040: Processamento de protocolos (colaborações técnicas)
Pelo Regulamento de Prestações de Serviço Interunidades Orgânicas e pelo Regulamento de Prestações de Serviço ao Exterior, as colaborações técnicas (para dar aulas, formação, emitir pareceres entre
outros) podem ser pedidas entre Entidades Constitutivas da U.Porto ou por organismos externos à Universidade. Cabe ao Núcleo de Remunerações e Benefícios Sociais verificar a conformidade das
colaborações e efetuar os registos em sistema para pagamento.
É legislação aplicável a este processo:
•

Estatuto da Carreira Docente Universitária – ECDU (Decreto –Lei n.º 205/2009, de 31 de Agosto) e as suas alterações pela Lei n.º 8/2010 de 13 de maio;

•

Regulamento de prestações de serviço ao Exterior da Universidade do Porto, aprovado pelo Conselho de Gestão em 28 de fevereiro de 2013;

•

Regulamento de prestação de serviço docente interunidades Orgânicas da U.Porto, aprovado pelo Conselho de Gestão em 03 de janeiro de 2013 e alterado em 28 de novembro de 2013;

•

Despacho Reitoral datado de 21 de abril de 2017, sobre Prestação de serviço dos docentes da U.Porto e processamento de pagamentos de colaborações técnicas.
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Descrição das atividades do processo
NRBS-040-010: Enviar mapa de colaborações técnicas
Até ao primeiro dia útil de cada mês, o Serviço Económico-Financeiro (SEF) envia ao Núcleo de Remunerações e Benefícios Sociais (NRBS) o
mapa modelo de colaborações técnicas preenchido e assinado pelo Dirigente máximo da Entidade Constitutiva que pede o processamento
de protocolos.
Documentação enviada: Mapa de colaborações técnicas
Templates: Modelo - Mapa Colaborações Técnicas e Especializadas (disponível na área interna do NRBS).

NRBS-040-020: Analisar mapa de colaborações técnicas
Até quatro dias após a entrada do pedido, o NRBS analisa o mapa, verificando:
• Se as colunas obrigatórias estão preenchidas;
• Se os trabalhadores indicados têm contrato a 100% do pagamento;
• Se as colaborações técnicas se enquadram nos Regulamentos da U.Porto.

NRBS-040-030: Elaborar informação e enviar a despacho do Dirigente máximo da EC
A informação é elaborada e enviada a despacho do Dirigente máximo da EC.

NRBS-040-040: Comunicar inconformidades ao SEF
Caso o NRBS tenha detetado que algum registo constante do mapa não cumpre os requisitos, informa o SEF, indicando o motivo, e termina
o processo.

NRBS-040-050: Registar no GRH e informar SEF dos registos
Estando em conformidade, o NRBS efetua o registo na base de dados dos Recursos Humanos, GRH, relativo ao pagamento, ainda dentro dos
4 dias úteis seguintes à receção do pedido. Terminado registo, notifica o SEF e, uma vez que o GRH não aceita registos em inconformidade,
conclui o processo.
O SEF, nos cinco dias úteis seguintes à informação do NRBS, irá ainda validar a informação contabilística no GRH.
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NRBS-050: Elaboração de guias de reposição/desconto
O processo de elaboração de guias de reposição/desconto é despoletado no caso de haver trabalhadores em dívida para com a Universidade. Cabe ao Núcleo de Remunerações e Benefícios Sociais gerir o
processo de reposição.
Serve como legislação base deste processo o Decreto-Lei nº 155/92 de 28 de julho, Regime de administração financeira do Estado (RAFE), Reposição de dinheiros e o Decreto-Lei que estabeleça as normas de
execução do Orçamento do Estado em vigor.
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Descrição das atividades do processo
NRBS-050-010: Detetar/ser informado da necessidade de emitir guia de reposição
O Núcleo de Remunerações e Benefícios Sociais (NRBS) pode detetar a necessidade de emitir guia de reposição perante várias situações,
como análise ao mapa de faltas, verificação de inconformidade em colaborações técnicas, verificação de registos incorretamente processados
no sistema ou em envio de descontos da Caixa Geral de Aposentações (CGA). O NRBS pode ainda ser informado da necessidade de emitir guia
de reposição pelo Serviço Económico-Financeiro ou por alguma Entidade Constitutiva, que deverão remeter identificação do trabalhador,
identificação do abono ou situação que origina a reposição e, se aplicável, identificação do período.

NRBS-050-020: Analisar processo e notificar trabalhador em débito
O NRBS procede à emissão prévia da guia de reposição e notifica o trabalhador do procedimento em curso, informando que tem 10 dias úteis
para se pronunciar.
Templates: Modelo de guia de reposição (abatida e não abatida) (disponível na área interna do NRBS).

NRBS-050-030: Enviar guia de reposição ao SEF com conhecimento do trabalhador
Decorridos os dez dias úteis sem que o trabalhador se tenha pronunciado, o NRBS procede ao envio da guia de reposição ao Serviço
Económico-Financeiro, dando conhecimento ao trabalhador.
Documentação enviada: Guia de Reposição

NRBS-050-040: Notificar trabalhador (envio da guia)
O SEF notifica o trabalhador, indicando o prazo e as formas de pagamento.
Documentação enviada: Guia de Reposição

NRBS-050-050: Realizar pagamento
O trabalhador efetua o pagamento e notifica o SEF.

NRBS-010-060: Validar pagamento e informar NRBS
O SEF valida o pagamento e informa o NRBS do mesmo.

NRBS-050-070: Regularizar dados no sistema e na declaração de IRS
O NRBS termina o processo regularizando os dados na base de dados dos Recursos Humanos, GRH, mediante a guia abatida ter sido ou não
abatida e regulariza a CGA/Segurança Social e a Declaração Mensal de Rendimentos (DMR) – Autoridade Tributária.

NRBS-050-080: Enviar declaração de IRS de substituição ao trabalhador
No caso da guia não ter sido abatida, o NRBS emite a declaração de IRS de substituição, que envia ao trabalhador.
Documentação enviada: Declaração de IRS de substituição
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NRBS-060: Entrega de descontos
A entrega de descontos é feita mensalmente pelo Núcleo de Remunerações e Benefícios Sociais. O grupo de processos relativo a este tema
engloba a entrega de descontos à Caixa Geral de Aposentação, à Segurança Social e à ADSE.
Os descontos decorrem do processamento de vencimentos e são variáveis em função deste. A legislação aplicável é também variada e variável
conforme o desconto e está sempre sujeita a alterações provenientes do Orçamento de Estado e das regras para a Execução Orçamental do
respetivo orçamento.
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NRBS-060-010: Entrega de descontos à CGA
Cabe ao Núcleo de Remunerações e Benefícios Sociais o envio dos descontos à Caixa Geral de Aposentações. Os ficheiros de descontos são gerados na base de dados de recursos humanos GRH e submetidos
para todas as Entidades Constitutivas.
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Descrição das atividades do processo
NRBS-060-010-010: Gerar ficheiro por EC no GRH e validar na aplicação CGA
Mensalmente, estando terminado o processamento de vencimentos, e após a indicação da UPdigital do completo término em sistema, o
Núcleo de Remunerações e Benefícios Sociais (NRBS) gera um ficheiro por Entidade Constitutiva na base de dados de recursos humanos (GRH)
a apresentar à Caixa Geral de Aposentações (CGA), contendo a relação contributiva do trabalhador e da entidade. O NRBS submete o ficheiro
a validação em aplicação própria da CGA.
Documento enviado: Ficheiro

NRBS-060-010-020: Notificar de erros
Caso existam situações a corrigir, a aplicação notifica de erros.

NRBS-060-010-030: Tratar erros no GRH e enviar novamente a validação
O NRBS trata os erros indicados pela aplicação da CGA e gera novo ficheiro que submete a validação.
Documento enviado: Ficheiro tratado

NRBS-060-010-040: Notificar validação do ficheiro
No caso de não existirem erros, a aplicação da CGA envia notificação de validação do ficheiro.

NRBS-060-010-050: Submeter ficheiro na aplicação da CGA e retirar ficheiros de contribuições
Estando o ficheiro validado, o NRBS submete o ficheiro na aplicação da CGA e retira os ficheiros de contribuições, em formato Excel e PDF.
Documento enviado: Ficheiro validado

NRBS-060-010-060: Solicitar DUC
Decorridas 24 horas da submissão do ficheiro, o NRBS solicita o Documento Único de Cobrança (DUC) à CGA.

NRBS-060-010-070: Enviar DUC à Tesouraria e disponibilizar contribuições à UProj
Decorridas mais 24 horas, o DUC é disponibilizado ao NRBS, que o envia ao Núcleo de Tesouraria do Serviço Económico-Financeiro, para que,
quando aceder à CGA ao dia 10 de cada mês, possa efetuar o pagamento, e disponibiliza na sua área de documento no SIGARRA SPUP os
ficheiros de contribuições à Unidade de Projetos.
Documento enviado: DUC
Ficheiros de contribuições
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NRBS-060-020: Entrega de descontos à CRSS
Mensalmente, o Núcleo de Remunerações e Benefícios Sociais efetua o envio dos descontos à Segurança Social. Os ficheiros de descontos são gerados na base de dados de recursos humanos GRH e
submetidos para todas as Entidades Constitutivas.
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Descrição das atividades do processo
NRBS-060-020-010: Gerar ficheiro por EC no GRH e submeter na aplicação e CRSS
Mensalmente, estando terminado o processamento de vencimentos, e após a indicação da UPdigital do completo término em sistema, o
Núcleo de Remunerações e Benefícios Sociais (NRBS) gera um ficheiro por Entidade Constitutiva na base de dados de recursos humanos (GRH)
a apresentar à Segurança Social (CRSS), contendo a relação contributiva do trabalhador e da entidade. O NRBS submete o ficheiro a validação
em aplicação própria da CRSS.
Documento enviado: Ficheiro

NRBS-060-020-020: Notificar de erros
Caso existam situações a corrigir, a aplicação notifica de erros.

NRBS-060-020-030: Tratar erros no GRH e enviar novamente a validação
O NRBS trata os erros indicados pela aplicação da CGA e gera novo ficheiro que submete a validação.
Documento enviado: Ficheiro tratado

NRBS-060-020-040: Notificar pré-validação do ficheiro
Não havendo erros, a aplicação notifica da pré-validação do ficheiro.

NRBS-060-020-050: Submeter ficheiro na aplicação da CRSS
O NRBS submete o ficheiro pré-validado na aplicação da CRSS.
Documento enviado: Ficheiro pré-validado

NRBS-060-020-060: Verificar se o ficheiro foi validado ou recusado
Decorridas 24 horas, o NRBS verifica na aplicação da CRSS se o ficheiro foi validado ou recusado.

NRBS-060-020-070: Tratar dados e submeter novo ficheiro à CRSS
Tendo o ficheiro sido recusado pela CRSS, a aplicação indica o motivo da recusa, tendo o NRBS um prazo para tratar os dados do documento e
fazer a inserção de novo documento na aplicação.
Documento enviado: Novo ficheiro

NRBS-060-020-080: Retirar extratos e guias de pagamento e disponibilizar no GRH
Estando o ficheiro validade e decorridas outras 24 horas, o NRBS retira da aplicação da CRSS os extratos e guias de pagamento, que
disponibiliza no GRH.
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NRBS-060-030: Entrega de descontos à ADSE
O Núcleo de Remunerações e Benefícios Sociais efetua mensalmente o envio dos descontos à ADSE. Os ficheiros de descontos são gerados na base de dados de recursos humanos GRH e submetidos para a
Reitoria, SPUP, CDUP, FBAUP E FADEUP. Para as restantes Entidades Constitutivas, disponibiliza-se em GRH e as próprias enviam. Relativamente aos DUC (Documento Único de Cobrança), é retirado o dos
SPUP, Reitoria, CDUP e FADEUP.
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Descrição das atividades do processo
NRBS-060-030-010: Aceder a site ADSE para emitir DUC e obter referência
Mensalmente, estando terminado o processamento de vencimentos, e após a indicação da UPdigital do completo término em sistema, o
Núcleo de Remunerações e Benefícios Sociais (NRBS) acede ao site da ADSE para emitir o Documento Único de Cobrança (DUC) e obter
referência.

NRBS-060-030-020: Inserir referência no GRH, gerar ficheiro por EC e validar no site ADSE
Até ao dia de pagamento de vencimentos aos trabalhadores, o NRBS insere a referência é na base de dados de recursos humanos (GRH) e
gera um ficheiro por Entidade Constitutiva, a apresentar à ADSE, contendo a relação contributiva do trabalhador e da entidade.
Documento enviado: Ficheiro

NRBS-060-030-030: Notificar de erros
Caso existam situações a corrigir, o site notifica de erros.

NRBS-060-030-040: Corrigir erros no GRH e enviar novamente a validação
O NRBS trata os erros indicados pelo site da ADSE e gera novo ficheiro que submete a validação.
Documento enviado: Ficheiro tratado

NRBS-060-030-050: Notificar validação do ficheiro
No caso de não existirem erros, o site da ADSE envia notificação de validação do ficheiro.

NRBS-060-030-060: Submeter ficheiro no site ADSE
Estando o ficheiro validado, o NRBS submete o ficheiro no site da ADSE.
Documento enviado: Ficheiro validado

NRBS-060-030-070: Disponibilizar ficheiro à UProj
Após submissão do ficheiro, o NRBS disponibilizando-o na sua área de documentos no SIGARRA SPUP à Unidade de Projetos.
Documento enviado: Ficheiro validado
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NRBS-070: Inscrição, alteração e cessação junto da CRSS
No seguimento dos processos de contratação, renovação ou cessão de trabalhadores, o Núcleo de Remunerações e Benefícios Sociais efetua
as inscrições, alterações ou cessações na Segurança Social. As inscrições, alterações ou cessações podem estar sujeitas a alterações
provenientes do Orçamento de Estado e das regras para a Execução Orçamental do respetivo orçamento.
Servem como guia a este processo o Código dos Regimes Contributivos do Sistema Previdencial de Segurança Social - Taxas Contributivas, o
Guia Prático de Inscrição, Admissão e Cessação de Atividade de Trabalhador por Conta de Outrem/Estagiário e o Guia Prático Segurança Social
Direta, disponíveis no site da CRSS.

Descrição das atividades do processo
NRBS-070-010: Receber pedido de inscrição, alteração ou cessação na CRSS
No seguimento dos processos da Unidade de Planeamento, Contratação e Desenvolvimento, sejam de contratação, renovação ou cessação, o
NRBS recebe um pedido de inscrição, alteração ou cessação de trabalhador na Segurança Social (CRSS).

NRBS-070-020: Realizar inscrição ou cessação na CRSS direta
Sendo um pedido para inscrição ou cessação, o NRBS acede ao site da CRSS direta e faz a inscrição ou cessação do trabalhador.

NRBS-070-030: Comunicar alteração contratual por email
Sendo um pedido de alteração, que ocorre aquando de uma alteração contratual, o NRBS é comunicada por email à CRSS.
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NRBS-080: IRS
O grupo de processos de IRS do Núcleo de Remunerações e Benefícios Sociais abrange as Declarações Mensais de Rendimentos (DMR) da
U.Porto e a declaração anual de rendimentos ao trabalhador.
O Ofício Circulado n.º 90024 de 18 de janeiro de 2017, que refere a alteração de procedimentos relativamente a retenções na fonte de IRS
/pagamentos de retenções na fonte de IRS/IRC e imposto do selo, é documentação base deste processo.
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NRBS-080-010: DMR - Declaração Mensal de Rendimentos da U.Porto
O processo de Declaração Mensal de Rendimentos (DMR) da U.Porto é um processo único por ano e ao longo do ano, embora com entrega mensal de documentação. É da responsabilidade do Núcleo de
Remunerações e Benefícios Sociais a validação dos dados a constar na Declaração Mensal de Rendimentos da U.Porto, que o Serviço Económico-Financeiro envia mensalmente à Autoridade Tributária.
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Descrição das atividades do processo
NRBS-080-010-010: Atribuir acesso ao SEF no GRH na área de remunerações
Mensalmente, no seguimento do fecho de vencimentos, ao dia 8, a UPdigital da U.Porto atribui acesso na base de dados de recursos
humanos, GRH, na área de remunerações ao Serviço Económico-Financeiro (SEF), por Entidade Constitutiva.

NRBS-080-010-020: Registar ajudas de custo do mês anterior no GRH
Tendo acesso, e até ao dia 7 de cada mês, o SEF procede ao registo das ajudas de custo pagas no mês anterior.

NRBS-080-010-030: Validar dados para Declaração Mensal de Rendimentos (DMR) no GRH
Numa atividade paralela, ao dia 8 de cada mês, e no seguimento do fecho de vencimentos, o Núcleo de Remunerações e benefícios Sociais
(NRBS) verifica os dados do GRH provenientes do processamento de vencimentos no mês cessante que irão constar do reporte (a DMR) à
Autoridade Tributária. Caso existam erros, trata-os (na eventualidade de ser necessária a alteração a dados de meses anteriores, deve ser
pedida à UPdigital a abertura de novas versões desses meses).

NRBS-080-010-040: Gerar ficheiro/s de DMR e validar em aplicação da Autoridade Tributária (AT)
Não havendo erros ou estando estes justificados, o NRBS gera no GRH os ficheiros necessários de DMR, que valida em aplicação própria da
Autoridade Tributária. Caso ocorram erros, o NRBS trata-os no GRH até que não haja mais erros.

NRBS-080-010-050: Enviar ficheiro/s de DMR validado/s ao SEF para que envie à AT e informe UPdigital
Ao dia 10 de cada mês, ou preferencialmente no dia útil anterior (embora seja possível até ao dia útil seguinte), não tendo erros e portanto
tendo os ficheiros de DMR necessários validados, o NRBS envia-os ao SEF para que os envie à Autoridade Tributária e para que comunique à
UPdigital, que deverá registar na base de dados GRH as informações de submissão do ficheiro.
Documentação enviada: Ficheiros de DMR validados
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NRBS-080-020: Declaração de rendimentos ao trabalhador
O processo de Declaração de Rendimentos ao Trabalhador é anual e tem relação com o final do processo de Declaração Mensal de Rendimentos (DMR) e com a entrega, igualmente anual, do modelo 10.
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Descrição das atividades do processo
NRBS-080-020-010: Apoiar SEF na preparação do modelo 10
A declaração modelo 10 destina-se a declarar os rendimentos sujeitos a imposto, isentos e não sujeitos, que não sejam ou não devam ser
declarados na declaração mensal de remunerações (DMR), auferidos por sujeitos passivos de IRS. Anualmente, até final de janeiro, cabe ao
Serviço Económico-Financeiro (SEF) submeter o modelo 10, tarefa para a qual conta com o apoio do Núcleo de Remunerações e Benefícios
Sociais (NRBS) e da UPdigital. Este apoio envolve importar dados do sistema ERP para a base de dados GRH, analisar e corrigir erros que
surjam e inserir via script os registos que não passem corretamente.
Esta atividade prepara já as declarações de rendimento ao trabalhador, uma vez que se confronta os somatórios dos rendimentos por NIF
com os dados a constar do modelo 10 e com as DMRs (Declarações Mensais de Rendimentos).

NRBS-080-020-020: Preparar e enviar ao SEF as DMRs de substituição
Embora as DMRs tenham sido elaboradas e reportem ao ano anterior, ao confrontar os seus dados com os somatórios por NIF pode ser
verificada a necessidade de emitir DMRs de substituição; nesse caso o NRBS prepara o/s ficheiro/s de DMR necessário/s relativamente às
categorias A, B e H e envia ao SEF.
Documentação enviada: Ficheiro/s de DMR de substituição

NRBS-080-020-030: Enviar modelo 10, e DMR de substituição se aplicável, para AT e informar NRBS
Estando o modelo 10 pronto, com todos os dados validados, cabe ao SEF tratar do seu envio à Autoridade Tributária juntamente com as
DMRs de substituição, caso existam. O SEF deve informar o NRBS do envio dos documentos.
Documentação enviada: Modelo 10
Ficheiro/s de DMR de substituição

NRBS-080-020-040: Emitir declarações de rendimento ao trabalhador
Estando os documentos anteriores entregues, e tendo já todos os dados validados, o NRBS emite as declarações de rendimento ao
trabalhador.

NRBS-080-020-050: Disponibilizar declarações no SIGARRA
Nos casos em que os trabalhadores estão ativos na Universidade, o NRBS disponibiliza as declarações no SIGARRA, na área pessoal de
vencimentos de cada trabalhador, e dá por concluído o processo.
Documentação enviada: Declarações de rendimento ao trabalhador

NRBS-080-020-060: Pedir à UPdigital a geração de ficheiros de ofício em série
Nos casos em que os trabalhadores não se encontram ativos, e portanto sem acesso ao SIGARRA, o NRBS pede o apoio da UPdigital para
que sejam impressos os ofícios e as declarações em série.

NRBS-080-020-070: Imprimir e assinar ofícios
O NRBS assina os ofícios que serão enviados por correio com as declarações.
Documentação enviada: Ofícios com declarações
NRBS-080-020-080: Remeter à Gestão de Correspondência para expedição
Para concluir o processo, o NRBS remete os ofícios com as declarações à Gestão de Correspondência para que trate dos envelopes e da
saída de correspondência para o exterior.
Documentação enviada: Ofícios assinados com declarações
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NRBS-090: Massa salarial
De acordo com os pressupostos definidos na Lei do Orçamento de Estado para o ano em curso, o Núcleo de Remunerações e Benefícios Sociais
elabora o mapa salarial onde constam todas as Entidades Constitutivas descriminadas, bem como as remunerações e os ETIs (Equivalente a
Tempo Integral) que integram a massa salarial e as remunerações e ETIs que se encontram excecionadas ao abrigo da Lei do Orçamento de
Estado.
Para efeitos de controlo da massa salarial, apuraram-se as remunerações efetivamente pagas durante o ano de 2013, autonomizando as
remunerações que estão excecionadas ao abrigo do nº2 do artigo 32, da LOE de 2017 (Lei n.º 42/2016).
Mensalmente, é efetuado um controlo da despesa realizada face ao referencial previsto em OE de forma a garantir que em nenhum dos meses
do ano em apreço, será ultrapassado esse montante de referência.
O apuramento da massa salarial esta sujeita a alterações provenientes do Orçamento de Estado e das regras para a Execução Orçamental do
respetivo orçamento.

Descrição das atividades do processo
NRBS-090-010: Solicitar as remunerações e os ETI’s para efeitos da massa salarial à UPdigital
Anualmente, no início do ano, o Núcleo de Remunerações e Benefícios Sociais solicita à equipa SIGARRA do Serviço UPdigital da Reitoria as
remunerações e os ETIs (Equivalente a Tempo Integral) para efeitos da elaboração da massa salarial.

NRB-090-020: Elaborar mapa da massa salarial com o mês de referência
Recebendo os dados da UPdigital, o NRBS elabora o mapa da massa salarial com o mês de referência.

NRBS-090-030: Gerar no GRH a massa salarial mensal
Mensalmente, o NRBS gera no GRH a massa salarial que resulta do processamento do mês em causa.

NRBS-090-040: Atualizar mapa da massa salarial
O NRBS atualiza o mapa da massa salarial.
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NRBS-100: Subsídio por morte/despesas de funeral
Os pedidos de subsídio por morte ou por despesas de funeral são geridos pelo Núcleo de Remunerações e Benefícios Sociais.
O subsídio por morte e despesas com funeral é prestação pecuniária, de concessão única, integrada no regime de proteção social da função
pública encontra-se regulado pelo Decreto-Lei n.º 223/95, de 8 de setembro, tendo sido alterado pelos Orçamento de Estado, diplomas Lei n.º
64-B/2011, de 30 de dezembro e Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro.
Estes abonos podem estar sujeitos a alterações provenientes do Orçamento de Estado e das regras para a Execução Orçamental do respetivo
orçamento.
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NRBS-100-010: Subsídio por morte
Sendo necessário, o subsídio por morte é pedido ao Núcleo de Remunerações e Benefícios Sociais.
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Descrição das atividades do processo
NRBS-100-010-010: Enviar requerimento de pedido de pagamento de subsídio por morte
Sendo necessário, os familiares de trabalhadores inscritos na Caixa Geral de Aposentações, elaboram e enviam um requerimento de pedido
de pagamento de subsídio por morte ao Núcleo de Remunerações e Benefícios Sociais (NRBS).
Documentação enviada: Requerimento
NRB-100-010-020: Analisar pedido
O NRBS analisa o pedido, verificando se a documentação está completa e se a pessoa que se habilita é quem tem direito ao subsídio.
NRBS-100-010-030: Solicitar dados em falta
Caso o pedido não esteja conforme, o NRBS solicita ao requerente os dados em falta.
NRBS-100-010-040: Elaborar informação a despacho do Dirigente máximo da EC
Estando o pedido em conformidade, o NRBS elabora uma informação que envia a despacho do Dirigente máximo da Entidade Constitutiva.
Documentação recebida: Documentação necessária
NRBS-100-010-050: Informar requerente
Caso o pedido seja indeferido, o NRBS informa o requerente.
NRBS-100-010-060: Processar subsídio no mês em curso, informar Tesouraria e requerente
Sendo o pedido deferido, o NRBS efetua o processamento do subsídio no mês em curso, informando o Núcleo de Tesouraria, para que
efetue a transferência, e informando o requerente.
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NRBS-100-020: Subsídio por despesas de funeral
Em caso de necessidade, o subsídio por despesas de funeral é pedido ao Núcleo de Remunerações e Benefícios Sociais.
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Descrição das atividades do processo
NRBS-100-020-010: Enviar requerimento pedido de pagamento de despesas funeral
Sendo necessário, os familiares de trabalhadores inscritos na Caixa Geral de Aposentações, elaboram e enviam um requerimento de pedido
despesas de funeral ao Núcleo de Remunerações e Benefícios Sociais (NRBS).
Documentação enviada: Requerimento
NRB-100-020-020: Analisar pedido
O NRBS analisa o pedido, verificando se a documentação está completa e se tem os dados necessários.
NRBS-100-020-030: Solicitar dados em falta
Caso o pedido não esteja conforme, o NRBS solicita ao requerente os dados em falta.
NRBS-100-020-040: Elaborar informação a despacho do Dirigente máximo da EC
Estando o pedido em conformidade, o NRBS elabora uma informação que envia a despacho do Dirigente máximo da Entidade Constitutiva.
Documentação recebida: Documentação necessária
NRBS-100-020-050: Informar requerente
Caso o pedido seja indeferido, o NRBS informa o requerente.
NRBS-100-020-060: Processar despesas no mês em curso, informar Tesouraria e requerente
No caso de o pedido ser deferido é feito o processamento das despesas no mês em curso, sendo a Tesouraria a efetuar a transferência e o
requerente informado.
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NRBS-110: Cartões U.Porto: listagem Santander
O Núcleo de Remunerações e Benefícios Sociais (NRBS) é responsável por, mensalmente, enviar à UPdigital as informações para efeitos de
atribuição de Cartão U.Porto aos trabalhadores.

Descrição das atividades do processo
NRBS-110-010: Gerar ficheiro do GRH e analisar linhas para efeitos de atribuição de cartão
Mensalmente, o NRBS gera na base de dados de recursos humanos (GRH) um ficheiro com os dados para efeito de atribuição de cartão da
U.Porto, que necessita de analisar linha a linha para eliminar duplicados e selecionar a colaboração que prevalecer em termos de prioridade
para efeitos de atribuição de cartão.
Documentação gerada: Ficheiro

NRB-110-020: Enviar ficheiro tratado para a UPdigital
Terminada a análise, o ficheiro com os dados tratados é enviado ao Serviço UPdigital da Reitoria, que irá posteriormente tratar do envio ao
banco Santander.
Documentação enviada: Ficheiro tratado
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NRBS-120: Adiantamento de ajudas de custo (deslocações)
O Núcleo de Remunerações e Benefícios Sociais (NRBS) trata do cálculo e atribuição de ajudas de custo em deslocações em serviço, como
tarefa integrante do processo de ajudas de custo da Unidade de Contabilidade e Tesouraria do Serviço Económico-Financeiro. No caso de ser
pretendido o adiantamento das ajudas de custo, o pedido é feito ao NRBS, que gere o processo.
A legislação que suporta as ajudas de custo tem sofrido várias alterações, predominantemente nas sucessivas Leis de Orçamento de Estado, e
podem estar sujeitas a novas alterações. É mencionada como legislação base:
•

Decreto-Lei nº 192/95 de 28 de julho – ajudas de custo no estrangeiro;

•

Decreto-Lei nº 106/98 de 24 de abril, com alterações pelo Decreto-Lei n.º 137/2010 de 28 de dezembro, pela Lei n.º 64-B/2011 de 30
de Dezembro, pela Lei n.º 66-B/2012 de 31 de dezembro;

•

Lei n.º 82-B/2014 de 31 de dezembro - Ajudas de custo, trabalho suplementar e trabalho noturno nas fundações públicas e nos
estabelecimentos públicos.

Descrição das atividades do processo
NRBS-120-010: Solicitar adiantamento de ajudas de custo ao NRBS
Um trabalhador que preveja efetuar uma deslocação em serviço e que pretenda ter adiantamento das ajudas de custo, após criar a
deslocação no SIGARRA, envia um email ao Núcleo de Remunerações e Benefícios Sociais a solicitar o adiantamento.
NRB-120-020: Calcular valor das ajudas de custo e solicitar autorização ao Dirigente máximo
O NRBS calcula o valor das ajudas de custo e solicita, por email, a autorização ao Dirigente máximo da Entidade Constitutiva a que pertença
o trabalhador para efetuar o adiantamento (na Reitoria o pedido é feito ao Administrador, em quem está delegada a matéria).
NRB-120-030: Notificar Tesouraria para efetuar pagamento, dando conhecimento ao requerente
Tendo autorização para efetuar o adiantamento, o NRBS notifica o Núcleo de Tesouraria por email, dando conhecimento ao requerente,
para que efetue o pagamento.
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