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Auxiliar os clientes na execução do processo destacado abaixo:

Fonte: plataforma_servicos_apresentacao.pdf (seg-social.pt)

Processo deve ser concluído até 31/12/2022.

Âmbito da Solução

http://www.plataformaservicos.seg-social.pt/files/plataforma_servicos_apresentacao.pdf
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Descrição geral: novo report que permite definir a seleção dos empregados nestas condições e 

extração dos respetivos dados.

Proposta da Solução
Report

Detalhes:

• Input:

• Tela de Seleção com filtro padrão PNP.

• Algoritmo para filtrar empregados ativos:

• IT000-STAT2 (ocupação) = 3 (ativo) AND

• IT000-BEGDA < 01/04/2022 AND

• IT000-ENDDA >= 01/04/2022



5INTERNAL – SAP and Customers Only

Detalhes:

• Output:

• Menu na esquerdacom dois
nós :

• Tabela: exibe uma tabela

em formato ALV com 
todos os empregados

selecionados. A tabela
contém o PERNR dos 
empregadose todos os 13 

campos requeridos. 
Permite executar as 

operações padrõesde 
filtro, ordenação e 
exportação (excel).

• Mensagens: um algoritmo
de validação irá produzir

mensagens para campos
obrigatórios não gerados.

Proposta da Solução
Report
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Proposta da Solução
Campos

Parâmetro Entrada Origem

niss-trabalhador IT0332-SSNUM (Nº Beneficiário SS)

modalidade-contrato Código definido a partir do IT0332-CTTYP (Tipo contrato) + IT0332-CTYRU 

(Tp. Contrato RU) + P0007-EMPCT (Porcentag.HrTrab.). Ver slides 8 e 9.

prestação-trabalho Se modalidade-contrato = AB, BB, EB, FB, GB ou HB então ´T´ senão ´P´

Modalidade ‘A’ – teletrabalho parcial. Em análise.

inicio-contrato Function Module HR_PT_HIRE_FIRE

fim-contrato Se modalidade-contrato = E, EA, EB, O, F, FA, FB ou N então Function Module 

HR_PT_HIRE_FIRE

profissao IT0337-PRCNP (Classificação de Profissões)

remuneracao-base Rub. Salariais do IT0008 lidos a partir de um novo acumulador na T596J

Dados são lidos na data de 01/04/2022
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Proposta da Solução
Campos

Parâmetro Entrada Origem

diuturnidades Rub. Salariais do IT0008 lidos a partir de um novo acumulador na T596J

percentagem-trabalho IT0007-EMPCT (Porcentag.HrTrab.)

horas-trabalho IT0007-WOSTD (Horas semanais)

dias-trabalho Se IT0007-EMPCT (Porcentag.HrTrab.) = 100 (Full Time): 30, 

Se IT0007-EMPCT (Porcentag.HrTrab.) < 100 (Part Time): Em análise.

motivo-contrato Se IT0332-CTTYP (Tipo contrato) = ‘1’ or ‘2’: campo MEERU (Motivo de entrada na

empresa para Relatório Único) da tabela T5PRM lido a partir do IT0000-MASSN (Tipo de 

medida) e IT0000-MASSG (Motivo da medida). Ver slide 10.

niss-trabalhador-substituir IT0185, utilizaremos o subtipo 06 (ID cartão de cidadão) como exemplo a ser substituído 

por um subtipo de cliente.

Dados são lidos na data de 01/04/2022
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Parâmetro: modalidade-contrato

IT0332- CTTYP IT0332-CTYRU IT0007-EMPCT Modalidade-contrato Descrição

4 - Sem Termo (Permanente) 10 - Contrato de trabalho sem termo = 100% A Sem termo, Completo

4 - Sem Termo (Permanente) 

13 - Contrato de trabalho intermitente 
sem termo = 100%

C
Sem termo, Completo, Trabalho intermitente

4 - Sem Termo (Permanente) 

12 - Contrato de trabalho em comissão 
de serviço sem termo = 100%

AA
Sem termo, Completo, Comissão de serviço

4 - Sem Termo (Permanente) 

11 - Cont. trab. p/ prestação subordin. de 
teletrabalho s/ termo = 100%

AB
Sem termo, Completo, Teletrabalho

8 - Tempo indeterminado para cedência 
temporária 

14 - Cont. trab. por tempo indeterminado 
para cedência temporária = 100%

S
Sem termo, Completo, Temporário

4 - Sem Termo (Permanente) < 100% B Sem termo, Parcial

4 - Sem Termo (Permanente) 

13 - Contrato de trabalho intermitente 
sem termo < 100%

D
Sem termo, Parcial, Trabalho intermitente

4 - Sem Termo (Permanente) 
12 - Contrato de trabalho em comissão 

de serviço sem termo < 100%
BA

Sem termo, Parcial, Comissão de serviço

4 - Sem Termo (Permanente) 
11 - Cont. trab. p/ prestação subordin. de 

teletrabalho s/ termo < 100%
BB

Sem termo, Parcial, Teletrabalho

4 - Sem Termo (Permanente) 

23 - Contrato de trabalho temporário com 
termo certo < 100%

R
Sem termo, Parcial, Temporário

1 - Termo certo = 100% E Certo, A termo, Completo

1 - Termo certo

22 - Contrato de trabalho em comissão 
de serviço com termo certo = 100%

EA
Certo, A termo, Completo, Comissão de serviço

1 - Termo certo
21 - Cont. trab. p/ prest. subordin. de 

teletrab. c/ termo certo = 100%
EB

Certo, A termo, Completo, Teletrabalho

3 - Trabalho temporário (a termo) 

23 - Contrato de trabalho temporário com 
termo certo = 100%

O
Certo, A termo, Completo, Temporário
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Parâmetro: modalidade-contrato

IT0332- CTTYP IT0332-CTYRU IT0007-EMPCT Modalidade-contrato Descrição

1 - Termo certo < 100% F Certo, A termo, Parcial

1 - Termo certo

22 - Contrato de trabalho em comissão 
de serviço com termo certo < 100%

FA
Certo, A termo, Parcial, Comissão de serviço

1 - Termo certo

21 - Cont. trab. p/ prest. subordin. de 
teletrab. c/ termo certo < 100%

FB
Certo, A termo, Parcial, Teletrabalho

3 - Trabalho temporário (a termo) 

33 - Contrato de trabalho temporário com 
termo incerto < 100%

N
Certo, A termo, Parcial, Temporário

2 - Termo incerto = 100% G Incerto, A termo, Completo

2 - Termo incerto

32 - Contrato de trabalho em comissão 
de serviço c/ termo incerto = 100%

GA
Incerto, A termo, Completo, Comissão de serviço

2 - Termo incerto

31 - Cont. trab. p/ prest. subord. de 
teletrab. c/ termo incerto = 100%

GB
Incerto, A termo, Completo, Teletrabalho

2 - Termo incerto
33 - Contrato de trabalho temporário com 

termo incerto = 100%
Q

Incerto, A termo, Completo, Temporário

2 - Termo incerto < 100% H Incerto, A termo, Parcial

2 - Termo incerto

32 - Contrato de trabalho em comissão 
de serviço c/ termo incerto < 100%

HA
Incerto, A termo, Parcial, Comissão de serviço

2 - Termo incerto
31 - Cont. trab. p/ prest. subord. de 

teletrab. c/ termo incerto < 100%
HB

Incerto, A termo, Parcial, Teletrabalho

2 - Termo incerto

33 - Contrato de trabalho temporário com 
termo incerto < 100%

P
Incerto, A termo, Parcial, Temporário

? 88 - Outra situação I Muito curta duração



10INTERNAL – SAP and Customers Only

Art.140 

CT
Contrato

incerto

Contrato

certo

T5PRM-MEERU (PPT_RUME)

Motivos de entrada para Relatório Único

Motivo

Contrato
Descrição

2-f) x x 06 - Acréscimo excepcional de actividade da empresa AEAT Acréscimo excecional de atividade

2- e) x x 05 - Actividade sazonal cujo ciclo de produção apresente irregul. ATSA Atividade sazonal

4-b) x

10 - Contratação de trabalhadores à procura de primeiro

emprego CTSD

Contratação trabalhador situação desemprego muito

longa duração

2-h) x x 08 - Execução de obra/projecto temporária EOPA

Execução de obra, projeto ou atividade definida e 

temporária

2-g) x x 07 - Exec. tarefa ocasional ou serv. determinado não duradouro EXTO Execução tarefa ocasional

4-a) x 80 - Outra situação (só aplicável para contrato a termo certo) IFEE

Início de funcionamento de empresa/estabelecimento

com menos de 250 trabalhadores, nos 2 anos posteriores

4-a) x 09 - Lançamento de nova actividade de duração incerta LNAT

Lançamento nova atividade duração incerta em

empresa/estabelec§imento com menos de 250 

trabalhadores, nos 2 anos posteriores

2-b) x x 02 - Subst. dir/ind de trab. em juízo acção de despedimento STAJ Substituição trabalhador com ação judicial despedimento

2-a) x x 01 - Subst. dir/ind de trab. ausente ou temp. impedido de trab. STAT

Substituição trabalhador ausente ou temporariamente

impedido

2-c) x x 03 - Subst. dir/ind de trab. em sit. de licença sem retribuição STLR Substituição trabalhador com licença sem retribuição

2-d) x 04 - Subst. dir/ind de trab. tempo compl. que passe prestar trab. STTC

Substituição trabalhador tempo completo por prestar

trabalho tempo parcial por período determinado

- - - - ESTA Outro motivo – Estágio (P0337-PRPAR= '1’ )

Parâmetro: motivo-contrato
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Entrega:

• O report será entregue como tipo Z (não standard).

• A solução aqui proposta é um plano e a versão final poderá ser diferente.

• O report será disponibilizado via Nota SAP de consultoria. Essa nota descreverá os passos de instação e 
detalhes da solução.

• Data planeada: 26/08/2022

• Comunicação: via SAP JAM Portugal SAP Collaboration Forum

Manutenção:

• SAP não fornecerá alterações ou novas funcionalidades no report. Apenas suporte em caso de dúvida ou
eventual correção referente ao âmbito original.

• Clientes podem alterar o report, incluindo a forma de leitura de cada campo.

Entrega e Manutenção

https://jam4.sapjam.com/groups/4m6dsKuhRqiAAke4kTkqLU/overview_page/PgTP6dzoKRLxqOCOzQWBq9
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Feedbacks



Obrigado.

Contact information:

© 2022 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. See Legal Notice on www.sap.com/legal-notice for use terms, disclaimers, disclosures, or restrictions related to SAP Materials for general audiences.

Anabela Lúcio

anabela.lucio@sap.com
Henrique Fuhr
henrique.fuhr@sap.com

mailto:anabela.lucio@sap.com
mailto:henrique.fuhr@sap.com
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The information in this presentation is confidential and proprietary to SAP and may not be disclosed without the permission of SAP. 

Except for your obligation to protect confidential information, this presentation is not subject to your license agreement or any other service 
or subscription agreement with SAP. SAP has no obligation to pursue any course of business outlined in this presentation or any related 
document, or to develop or release any functionality mentioned therein.

This presentation, or any related document and SAP's strategy and possible future developments, products and or platforms directions and 
functionality are all subject to change and may be changed by SAP at any time for any reason without notice. The information in this 

presentation is not a commitment, promise or legal obligation to deliver any material, code or functionality. This presentation is provided 
without a warranty of any kind, either express or implied, including but not limited to, the implied warranties of merchantability, fitness for a 
particular purpose, or non-infringement. This presentation is for informational purposes and may not be incorporated into a contract. SAP 

assumes no responsibility for errors or omissions in this presentation, except if such damages were caused by SAP’s intentional or gross 
negligence.

All forward-looking statements are subject to various risks and uncertainties that could cause actual results to differ materially from 
expectations. Readers are cautioned not to place undue reliance on these forward-looking statements, which speak only as of their dates, 
and they should not be relied upon in making purchasing decisions.

Disclaimer


