
 

 

N/Ref. 76/16                           Angra do Heroísmo, Maio de 2016 

 

Assunto: DISPENSA PARCIAL DO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES À SEGURANÇA SOCIAL 

PARA OS PRODUTORES DE LEITE CRU DE VACA E PRODUTORES DE CARNE DE SUÍNO. 

 

Caro Associado, 

 
Leva-se ao seu conhecimento, a publicação da Portaria n.º 125/2016, de 6 de maio, publicada 

no Diário da República, I série, n.º 88, de 6 de maio de 2016, que vem estabelecer uma 

dispensa parcial do pagamento de contribuições para a segurança social, aplicável aos 

produtores de leite cru de vaca e aos produtores de carne de suíno, referente aos meses de 

abril a dezembro de 2016.  

 
- Âmbito de aplicação  

A dispensa parcial do pagamento de contribuições para a segurança social aplica-se:  

a) Aos produtores de carne de suíno e de leite cru de vaca e os cônjuges que com eles 

exerçam efetiva e regularmente atividade profissional na exploração, enquadrados no 

regime dos trabalhadores independentes pelo exercício exclusivo da atividade agrícola;  

b) Às entidades empregadoras relativamente aos trabalhadores que exerçam atividade ao seu 

serviço nas referidas explorações. 

 
As entidades empregadoras e os trabalhadores independentes das explorações pecuárias de 

bovinos e de suínos têm de estar ativos no Sistema Nacional de Informação e Registo Animal 

(SNIRA) à data de 1 de abril de 2016, desenvolverem a atividade em território nacional e terem 

realizado entregas ou vendas diretas de leite cru de vaca no ano de 2015 ou apresentaram, até 

à data de produção de efeitos da presente portaria, a declaração de existências de suínos 

referente a dezembro de 2015. 

 

A00000 dispensa parcial do pagamento de contribuições aplica -se, nos seguintes termos:  

a) Redução de 50 % da taxa contributiva dos trabalhadores independentes inscritos no regime 

de segurança social; 

b) Redução de 50% da taxa contributiva da responsabilidade da entidade empregadora, 

relativamente aos trabalhadores ao serviço da exploração, abrangidos pelo regime geral 

dos trabalhadores por conta de outrem. 



 

 

 
- Condição de acesso 

As entidades empregadoras e os trabalhadores independentes das explorações pecuárias de 

bovinos e de suínos têm de ter a sua situação regularizada perante a administração fiscal e a 

segurança social, sendo que em caso de regularização depois da entrada em vigor deste 

diploma, a dispensa produz efeitos a partir do mês seguinte ao da regularização.  

 
- Requerimento  

A dispensa parcial do pagamento de contribuições prevista na presente portaria depende de 

requerimento a apresentar no Instituto da Segurança Social dos Açores, até ao próximo dia 27 

de Maio de 2016.  

Após apresentação do requerimento e até à decisão do pedido, a obrigação do pagamento 

parcial das contribuições objeto de dispensa, suspende-se.  

 
- Cessação da dispensa parcial  

A dispensa parcial do pagamento de contribuições cessa com:   

a) Termo do período de concessão;  

b) Falta de entrega, no prazo legal, das declarações de remunerações, ou falta de inclusão de 

quaisquer trabalhadores nas referidas declarações;  

c) Falta de pagamento no prazo legal das contribuições, quando devidas, e das quotizações 

relativas aos trabalhadores; 

d) O beneficiário deixe de ter a situação contributiva ou tributária regularizada; 

 e) O montante de auxílios de Estado de que beneficia, acumulado durante o período de três 

exercícios financeiros, atingir o limite máximo de € 15.000,00 por beneficiário.   

 
- Entrada em vigor 

O presente diploma entrou em vigor a 7 de Maio de 2016, mas produz efeitos a 1 de abril de 

2016, por se tratar de uma situação de excecional interesse público.  

 
A presente circular não dispensa a leitura do diploma que poderá consultar no site desta 

Câmara do Comércio, através do link : 

http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1463138928.pdf . 

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direção. 

http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1463138928.pdf

