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Enquadramento



Protecção social dos trabalhadores em funções públicas

√ Lei 4/2007, de 16.1 - Bases da Segurança Social

√ Lei 4/2009, de 29.1 - Protecção social dos TFP

√ Lei 110/2009, de 16.9 - Código dos Regimes Contributivos

do Sistema Previdencial de Segurança Social

Regime laboral

Enquadramento legal

Regime laboral

√ LVCR – Lei 12-A/2008, de 27.2 – nomeação e contrato

- art. 80º - regulamentação aplicável aos nomeados
- art. 88º, nº 4 – transição de ex-funcionários para contratados

√ RCTFP - Lei 59/2008, de 11.9 - contratados
- art. 17º - normas sobre cessação do contrato não aplicáveis aos
contratados ex-funcionários



Enquadramento dos trabalhadores em funções 
públicas no sistema de segurança social

SISTEMA DE SEGURANÇA SOCIAL
Lei 4/2007, de 16.1 

«Regime da 
função pública»

Art. 104º

Hoje, RPSC

Sistema de protecção 

social de cidadania

Sistema 
previdencial

Sistema 

complementar

Subsistema de 
solidariedade

Subsistema de 
acção social

Subsistema de 
protecção familiar

REGIME GERAL

INDEPENDENTES

SEGURO SOCIAL VOLUNTÁRIO



CONVERGÊNCIA UNIFICAÇÃO

Protecção social
trabalhadores admitidos

até 31.12.2005 

Protecção social
trabalhadores admitidos após 1.1.2006 

ou já inscritos no RGSS

Protecção social dos trabalhadores em funções públicas  
Lei nº 4/2009, de 20.1

CONVERGÊNCIA UNIFICAÇÃO

Organização própria
diferente RGSS

Uma única organização
a do SSS/RGSS

Financiamento do SSS
RGSSFinanciamento próprio

diferente RGSS



Protecção social 
Lei nº 4/2009, de 29.1

convergência

Sistema de segurança social
Lei nº 4/2007, de 16.1

Protecção social dos trabalhadores em funções públicas 
Lei nº 4/2009, de 20.1 - a convergência 

Eventualidades:
Doença

Parentalidade Invalidez

Desemprego Velhice

Doenças profissionais Morte

Regime geral (TCO)

TI                      SSV

Regime de Protecção Social
Convergente

Sistema de protecção social

de cidadania
Sistema previdencial Sistema 

complementar



Protecção social 
Lei nº 4/2009, de 29.1

unificação

Sistema de segurança social
Lei nº 4/2007, de 16.1

Protecção social dos trabalhadores em funções públicas
Lei nº 4/2009, de 20.1 – a unificação

Eventualidades:
Doença

Parentalidade Invalidez

Desemprego Velhice

Doenças profissionais Morte

Regime geral trabalhadores
por conta doutrem

(inclui os trabalhadores em 

funções públicas)

……

Sistema de protecção social

de cidadania
Sistema previdencial Sistema 

complementar



Código dos Regimes Contributivos 
Circular Conjunta nº 1/DGO/DGAEP/DGSS/ISS/2011

� Tendo presente

� As inovações do Código dos Regimes Contributivos 

� As implicações nas obrigações e funcionamento dos 

órgãos e serviços da Administração pública
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� Melhor compreensão e execução

Circular Conjunta nº 1 

DGO / DGAEP / DGSS / ISS / 2011



Código dos Regimes Contributivos

� 1 de Janeiro de 2011 entrada em vigor do Código dos 

Regimes Contributivos do Sistema Previdencial de 
Segurança Social (CRC) 

� Aprovado pela Lei nº 110/2009, de 16 de Setembro

Alterada pela Lei nº 119/2009, de 30 de Dezembro, pelo Decreto-Lei 
nº 140-B/2010, de 30 de Dezembro e pela Lei nº 55-A/2010, de 31 
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nº 140-B/2010, de 30 de Dezembro e pela Lei nº 55-A/2010, de 31 
de Dezembro (OE 2011)

� Regulamentado pelo Decreto-Regulamentar (DR) 

nº 1-A/2011, de 3 de Janeiro e pela Portaria nº 66/2011, 

de 4 de Fevereiro



Código dos Regimes Contributivos 

� Alterações importantes aplicáveis também aos 

trabalhadores que exercem funções públicas 
enquadrados no regime geral de segurança social
(RGSS)

� Com implicações nas obrigações e funcionamento dos 
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� Com implicações nas obrigações e funcionamento dos 

órgãos e serviços da Administração Pública (AP)

� Estão excluídos os trabalhadores enquadrados no regime de 

protecção social convergente (RPSC)



Código dos Regimes Contributivos

� Principais alterações:

� Base de incidência contributiva

� Taxas Contributivas
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� Trabalhadores em regime de acumulação

� Regime dos trabalhadores independentes

� Procedimentos e regras de execução
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Base de Incidência Contributiva



Base de Incidência Contributiva

� Alteração da base de incidência contributiva

� Ajustamento progressivo dos montantes de algumas 
componentes remuneratórias a declarar

13 de Julho de 2011 14

componentes remuneratórias a declarar

� Definição dos valores excluídos da base de incidência



Base de Incidência Contributiva

� Alteração da Base de incidência contributiva

� O Código continua a acolher conceito amplo de 
remuneração – artigos 46º, 1 e 5 e 47º CRC

� Base de incidência - remuneração ilíquida devida ao 
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trabalhador em função do exercício da actividade 
profissional

� Aproximação à base de incidência fiscal (IRS)

� Novas componentes da base de incidência



Base de Incidência Contributiva

� Para AP releva-se:

� Despesas de Representação pagas aos Dirigentes são 
base de incidência contributiva, desde que pré-determinadas

� Despacho Conjunto nº 625/99, de 13 de Julho, publicado no Diário de República, II Série, de 3 
de Agosto de 1999

� Alínea n) do nº 2 do artigo 46º CRC
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� Em 2011 apenas é considerado 33% do valor ilíquido do montante a 
que cada dirigente tenha direito (alínea a) do artigo 277º CRC)

� Em virtude da taxa individual de redução (nº 6 do artigo 19º da Lei nº 55-
A/2010, de 31 de Dezembro)



Base de Incidência Contributiva

Também no ano de 2011
As contribuições só incidem sobre 33% dos valores ilíquidos, 

relativamente a:

� Ajudas de custo, nos termos previstos no CIRS 
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EX.: estão excluídos os valores até 50,20 € para trabalhadores em 
geral e 69,19 € para órgãos estatutários (NACIONAIS)

� abonos de viagem, nos termos previstos no CIRS

� despesas de transporte e outras equivalentes (2/ al. p) e 3), nos 
termos previstos no IRS

� Abonos para falhas (2/ al. q) e 3) nos termos previstos no CIRS, 
ou seja, na parte que exceda 5% da remuneração fixa mensal



� Utilização pessoal pelo trabalhador de viatura automóvel
que gere encargos para a entidade empregadora, nos termos 
estabelecidos no artigo 46º-A que, entre outras condições, 
exige a sua previsão em acordo escrito [46º, 2 /al. s)], nos 
mesmos termos previstos no CIRS.

� Despesas de transporte, pecuniárias ou não, suportadas pela 

Base de Incidência Contributiva
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� Despesas de transporte, pecuniárias ou não, suportadas pela 
entidade empregadora para custear as deslocações em 
benefício dos trabalhadores [2/ al. t)]

� Utilização de automóvel próprio em serviço da entidade 
empregadora, nos termos previstos no CIRS, ou seja, se 
ultrapassar 0,36€/Km (2/ al. z) e 3)



� O ajustamento progressivo dos montantes sobre os 

quais devem incidir as contribuições termina em 2013, 
sendo:

Em 2012 – 66%

e em 2013  - 100%

Base de Incidência Contributiva
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e em 2013  - 100%

- Prestações remuneratórias constantes das alíneas n), p), 
q), s), t), v) e z) do artigo 46º do CRC



� Não constituem base de incidência (designadamente)

� Os valores compensatórios pela não concessão de férias 

ou de dias de folga

Base de Incidência Contributiva

13 de Julho de 2011 20

� Os valores de subsídios ou outros apoios sociais 

atribuídos no âmbito da acção social complementar ou dos 

subsistemas de saúde 

(alíneas a), c) e d) do artigo 48º CRC)
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Taxas Contributivas



DESAGREGAÇÃO DA TAXA CONTRIBUTIVA 
GLOBAL

22



Taxas contributivas dos trabalhadores em funções públicas 
enquadrados no RGSS

Taxas aplicadas imediatamente
(corpo do artigo 281º do CRC + artigo 115º)

� Situação geral – enquadrados para todas as eventualidades, sendo as
prestações atribuídas e pagas pelo ISS
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EE – 22,3%

nova taxa global 33,3%
T – 11%



Taxas contributivas dos trabalhadores em funções públicas 
enquadrados no RGSS

Taxas aplicadas imediatamente
(corpo do artigo 281º do CRC + artigo 115º)

Situação especial (art. 10º da Lei nº 4/2009) – enquadrados para todas
as eventualidades, sendo as prestações no desemprego
atribuídas pelo ISS, mas pagas pelas ex-EE
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atribuídas pelo ISS, mas pagas pelas ex-EE
- trabalhadores nomeados

- trabalhadores contratados (transição ao abrigo nº 4 do art. 88º da LVCR)

EE – 17,2%
nova taxa global 28,2%
(nº2 do artigo 115º CRC) T – 11%



Taxas contributivas de trabalhadores com RJEP 
não em funções públicas

� Trabalhadores com RJEP de origem, qualquer que seja a modalidade

de vinculação, que não exercem funções públicas por trabalharem em

entidades que não integram a AP (EPE, EP. MUNIC., etc.) e que têm fins

lucrativos

23,75% - EE

Taxa global 34,75%
11% - T

13 de Julho de 2011 25

18,6% - EE

Taxa global 29,6%
11% - T

RJEP de nomeação ou de contrato para o qual transitaram ao abrigo nº
4 do art. 88º da LVCR (art. 10º Lei nº 4/2009)

11% - T



� Fundações públicas com regime de direito privado do 
ensino superior (Lei nº 62/2007, de 10 de Setembro)

� RJEP - contrato de trabalho em funções públicas anterior à 
transformação em fundação  

Taxa global 33,3%
Aplicável de forma progressiva, nos termos do artigo 281º nº 1, alínea c)

Outras Taxas Contributivas
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Aplicável de forma progressiva, nos termos do artigo 281º nº 1, alínea c)

Em 2011 32% 21% - EE e 11% - T

� RJEP - situações abrangidas pelo art. 10º da Lei nº 4/2009, que já 
exerciam funções antes da transformação em fundação 

Taxa global 28,2% 
17,2% - EE e 11% - T



� Fundações públicas com regime privado do ensino 
superior (Lei nº 62/2007, de 10 de Setembro) (continuação)

� Contrato individual de trabalho posterior à transformação em
fundação

Taxa global 33,3%
Aplicável de forma progressiva - artigo 281º nº 1, alínea c)

Outras Taxas Contributivas
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Em 2011 32%                      21% - EE e 11% - T

� Contrato individual de trabalho para exercício de funções em
acumulação, ainda que com RJEP de origem

Taxa global 33,3%
Aplicável de forma progressiva - artigo 281º nº 1, alínea c)

Em 2011 32%                    21% -EE e 11% - T



� Fundações públicas com regime de direito privado 
do ensino superior (Lei nº 62/2007, de 10 de Setembro)  

(continuação)

� RJEP de origem e contrato de trabalho em funções públicas para
exercício em acumulação, celebrado anteriormente à

Outras Taxas Contributivas
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exercício em acumulação, celebrado anteriormente à
transformação em fundação

Taxa global 33,3%

Aplicável de forma progressiva, nos termos do artigo 281º nº 1, alínea c) 

Em 2011 32%               21% - EE e 11% - T



� Taxas Contributivas mais favoráveis

� Trabalhadores com deficiência vinculados por nomeação, 

contrato ou em comissão de serviço (artigos 108º e 109º CRC e artigo 

48º DR nº 1-A/2011)

11,9% - EE                   

Outras Taxas Contributivas
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11,9% - EE                   

Taxa global   22,9%

11% - T

A redução tem que ser requerida pela entidade empregadora e  só 
é aplicável após o respectivo deferimento



� Dirigentes dos institutos públicos com estatuto de gestor público

ENQUADRAMENTO
Regime dos membros dos órgãos estatutários das pessoas colectivas e 

entidades equiparadas         (artigos 61º a 70º CRC)

20,3% - EE

Taxa de 29,6%
9,3% - T

Outras Taxas Contributivas
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9,3% - T

DESDE QUE NÃO EXCLUÍDOS POR
Enquadramento no RPSC ou noutro regime de protecção social de 

inscrição obrigatória ou

enquadramento anterior no regime geral

Titular do cargo com RJEP de origem e abrangido pelo artigo 10º da Lei 4/2009

Taxa global 28,2%



� A redução de taxa e a sua manutenção dependem da 
verificação da situação contributiva regularizada perante 

Taxas Contributivas
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verificação da situação contributiva regularizada perante 
a Segurança Social e a Administração fiscal  (artigo 59º CRC)
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Trabalhadores em Regime de Acumulação

Trabalho dependente e independente para o 

mesmo órgão ou serviço



Trabalhadores em Regime de Acumulação

� Trabalhadores em regime de acumulação
(artigos 129º e 131º CRC)

Os trabalhadores que acumulem trabalho por conta de outrem com 
actividade profissional independente na mesma empresa ou mesmo 
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actividade profissional independente na mesma empresa ou mesmo 
agrupamento empresarial  

São abrangidos pelo regime geral dos trabalhadores por conta de 
outrem



Assim

Para os trabalhadores que celebrem contrato de prestação de serviços 
com o mesmo órgão ou serviço da AP ao qual estão vinculados por 

uma relação jurídica de emprego público

São considerados remuneração de trabalho por conta de outrem

Trabalhadores em Regime de Acumulação
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os rendimentos da prestação de serviços como se de uma prestação 
remuneratória única se tratasse 

(código H de inclusão nas declarações de remuneração)

Taxa contributiva – a que se aplica ao contrato de trabalho por conta 
de outrem
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Regime dos Trabalhadores Independentes



Regime dos Trabalhadores Independentes

� Regras aplicáveis em diversas situações de trabalho prestado 
a órgãos e serviços da AP, em regime de prestação de 
serviços - tarefa ou avença

� Salientar - situações em que os órgãos e serviços da AP devam ser 

considerados entidades contratantes com responsabilidades 
contributivas:
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contributivas:

� A celebração de um contrato de prestação de serviços com um trabalhador 

que, em cada ano civil, tenha auferido nessa entidade 80% ou mais do seu 

rendimento anual resultante da actividade independente, implica que o órgão 

ou serviço seja considerado entidade contratante e tenha que pagar uma 

contribuição de 5% sobre o valor total dos serviços que lhe foram prestados por 

aquele trabalhador



� Entidade Contratante pode ser

Qualquer pessoa colectiva ou pessoa singular com 

actividade empresarial independentemente da sua 

Regime dos Trabalhadores Independentes
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actividade empresarial independentemente da sua 
natureza e das finalidades que prossigam
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Procedimentos e Regras de Execução



Procedimentos e Regras de Execução

� Comunicação do início de actividade

As entidades empregadores devem comunicar onon--
lineline no sítio da Internet da Segurança Social ou 
por qualquer meio escrito a admissão de novos 
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trabalhadores

� Nas 24 horas anteriores ao início de actividade

� Contra-ordenação



www.seg-social.pt





� Comunicação do início de actividade

O trabalhador deve comunicar o início de actividade profissional ou 
a vinculação a uma nova entidade

� Entre a data do início de actividade e o final do 2º dia de 

Procedimentos e Regras de Execução
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� Entre a data do início de actividade e o final do 2º dia de 
prestação de trabalho

� Podendo ser feita em conjunto com a EE, no mesmo documento

(Artigo 33º CRC e artigo 9º DR nº 1-A/2011)



� Comunicação de cessação ou suspensão

As entidades empregadoras devem comunicar a cessação 

ou suspensão da modalidade de relação jurídica de 

emprego público

Até ao dia 10 do mês seguinte ao da ocorrência do facto no sítio da 

Procedimentos e Regras de Execução
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Até ao dia 10 do mês seguinte ao da ocorrência do facto no sítio da 
Internet da segurança social

A falta de comunicação faz presumir a manutenção da relação
laboral, mantendo-se a correspondente obrigação contributiva

(Artigo 32º CRC e artigo 8º DR nº1-A/2011)



� Comunicação da alteração de vinculação

As entidades empregadoras devem comunicar a alteração da 

modalidade de relação jurídica de emprego público, incluindo 

as situações que possam implicar alteração da taxa 

Procedimentos e Regras de Execução
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as situações que possam implicar alteração da taxa 

contributiva



� Entrega das Declarações de Remunerações

(Artigos 40º e 41º CRC e artigos 13º e ss DR nº1-A/2011)

� Até ao dia 10 do mês seguinte àquele a que digam respeito

� Por transmissão electrónica de dados, através do sítio da 
Internet da Segurança Social

Procedimentos e Regras de Execução
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Internet da Segurança Social

� Contendo relativamente a cada trabalhador, por taxa 
contributiva e por estabelecimento (p.ex.: subunidade orgânica 
ou serviço desconcentrado):

� Valor da remuneração que é base de incidência

� Tempos de trabalho

� Taxa aplicável



� Entrega das Declarações de Remunerações

� A identificação das diferentes componentes 

remuneratórias é feita através de códigos 

Procedimentos e Regras de Execução

remuneratórias é feita através de códigos 

específicos 

Tabela de códigos de remuneração aprovada pelo 

Despacho nº 2-I/SESS/2011



� Pagamento de contribuições e de quotizações

� Entre os dias 10 e 20 do mês seguinte àquele a que 

respeitam

Procedimentos e Regras de Execução
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respeitam

� Pelas entidades empregadoras

(Artigos 42º e 43º CRC)



� Correcção das Declarações de Remunerações
Designadamente por terem ocorrido ausências ao trabalho 
por doença ou parentalidade

� Deve ser feita no mês seguinte

Procedimentos e Regras de Execução
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� Deve ser feita no mês seguinte

� As remunerações a corrigir são as que correspondam à 
remuneração a que havia direito no mês em causa

(Artigo 26º DR nº 1-A/2011)



� O registo de remunerações por equivalência à 
entrada de contribuições é feito pela segurança 
Social não implicando qualquer procedimento pelos 

Procedimentos e Regras de Execução
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Social não implicando qualquer procedimento pelos 
serviços ( ao contrário do RPSC).

Artigo 71º e ss do DR nº 1-A/2011
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Conclusão
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Perguntas e Respostas



Relação jurídica contributiva
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Relação jurídica contributiva
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Relação jurídica contributiva
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Relação jurídica contributiva
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