Gestão de Penhoras
ARTSOFT Recursos Humanos

Nos últimos anos, decorrente de uma envolvente económica
mais desfavorável, situações de incumprimento ao nível de
pagamentos têm sido cada vez mais frequentes. Neste
contexto, muitas vezes as empresas vêm-se obrigadas a
penhorar parte dos vencimentos dos colaboradores, por
execução de uma, ou várias, dívidas destes a terceiros.
A solução Gestão de Penhoras, é um complemento do módulo
de Recursos Humanos do ARTSOFT, que permite a gestão deste
tipo de processamentos, cumprindo de forma automática todas
as exigências legais (garantindo, por exemplo, o limite de dois
terços do vencimento como impenhorável - Art. 738º do Código
do Processo Civil).

Esta solução permite uma redução de
tempos e recursos alocados à gestão de
penhoras, potenciando um rápido retorno
do investimento para a sua empresa.

A quem se destina?
Este é um módulo direcionado para os Departamentos de Recursos Humanos de qualquer tipo
de empresas, ou Gabinetes de Contabilidade que processem vencimentos de entidades
terceiras.

Vantagens
Com este módulo a gestão de penhoras é feita de forma mais fácil, rápida e menos sujeita a
erros. Facilitando os processamentos, a consulta/armazenamento de informação e análises de
valores já processados, ou por processar.
Esta solução reduz o tempo e recursos alocados à gestão de penhoras, automatizando
algumas das tarefas do Gestor de Recursos Humanos e libertando-o para outras atividades
de valor acrescentado, o que potencia um rápido retorno do investimento para a empresa.

Características e Funcionalidades
Registo de uma ou várias Penhoras por colaborador;
Cálculo dos valores a processar a 1/3, 1/6 ou outros definidos pela empresa;
Processamento automático das Penhoras configuradas;
Gestão de várias penhoras em simultâneo pela ordem definida;
Consulta e Alteração do estado das Penhoras (Ativa, Suspensa, Encerrada);
Listagem de Penhoras “Ativas”;
Consulta do valor em dívida e total já debitado;
Acerto automático de valores na última prestação da penhora.
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