
 

 

N/REF. 82/09               Angra do Heroísmo, Setembro de 2009 
 

Assunto: NOVO CÓDIGO CONTRIBUTIVO DO SISTEMA DA 
SEGURANÇA SOCIAL 
 

Caro Associado, 
 
Foi publicado a 16 de Setembro a Lei n.º 110/2009, Diário da República, n.º 180, 
I Série, que vem compilar legislação variada da Segurança Social num só Código. 
 
No regime geral dos trabalhadores por conta de outrem é introduzido o princípio 
de adequação da taxa contributiva a cargo das entidades empregadoras em função 
da modalidade do contrato de trabalho celebrado. Assim, está prevista a redução 
para as empresas de 1% da taxa social única que incide sobre as remunerações 
dos trabalhadores contratados por tempo indeterminado, Por outro lado, aquela 
taxa contributiva será agravada em 3%, no caso de contratos celebrados a 
termo. Estas regras apenas serão aplicadas a partir de 1 de Janeiro de 2011. 
 
Para os trabalhadores independentes introduz-se, pela primeira vez e de forma 
faseada, a obrigação de partilha, entre trabalhadores e empresas, dos 
encargos com a protecção social dos trabalhadores independentes, cuja actividade 
seja de prestação de serviços. Assim, a taxa contributiva de 5% que será imposta 
às empresas utilizadoras de trabalho independente, terá uma aplicação faseada: 
pagamento de 2,5% em 2010 e os restantes 2,5% em 2011. 
 
Além disso, procede-se ao alargamento da base de incidência contributiva a 
novas componentes de remuneração, com respeito pelos limites previstos no Código 
do IRS. Assim, passarão a considerar-se como remunerações todas as prestações 
pecuniárias ou em espécie recebidas pelo trabalhador. Isto é, serão objecto de 
descontos os montantes dos subsídios de refeição, quer sejam atribuídos em 
dinheiro, quer em títulos de refeição, as gratificações, as ajudas de custo, abonos de 
viagem, despesas de transporte e o usufruto de automóvel da empresa por parte do 
trabalhador, assim como a utilização de automóvel próprio ao serviço da entidade 
patronal. 
 
O novo Código Contributivo, entra em vigor no dia 1 de Janeiro de 2010, e revoga 
cerca de 40 diplomas sobre regimes contributivos, que manterão a respectiva 
vigência até à publicação da regulamentação necessária à aplicação do mesmo 
Código. 
 
A presente circular não dispensa a consulta do diploma legal em causa, que pode ser 
consultado no nosso site em 
http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1253620224.pdf 
 
Com os melhores cumprimentos, 
A Direcção. 


