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DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

NOTA INFORMATIVA 

 

ASSUNTO: Orçamento de Estado 2014 l Processamento de Remunerações  
 
 
 
Considerando o disposto na Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro, diploma que aprova o 
Orçamento de Estado para 2014, cumpre informar as principais alterações em matéria de 
pagamento de remunerações a partir de 1 de janeiro de 2014:  
 
 
I. REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 
 
1. Redução remuneratória 
 
De acordo com o artigo 33.º da LOE, durante o ano de 2014 a redução das remunerações totais 
ilíquidas mensais superiores a € 675 efetua-se nos seguintes termos: 

 
- 2,5 % a 12%, taxa progressiva de redução a aplicar sobre o valor total das remunerações 
superiores a € 675 e inferiores a € 2000 em conformidade com a seguinte formula: 
 

2,5% + [(12% - 2,5%) x [Valor da remuneração - € 675] 
                                                                € 2000 - € 675 
        
- 12 %, taxa de redução a aplicar sobre o valor total das remunerações superiores a           
€ 2.000. 
 

 
2. Proibição de valorizações remuneratórias 
 
De acordo com o art.º 39.º da LOE, mantém-se em vigor a proibição da prática de quaisquer atos 
que consubstanciem valorizações remuneratórias dos titulares dos cargos e demais pessoal 
identificado no artigo 33.º. 
 
 
3. Sobretaxa de IRS 
 
De acordo com o art.º 176.º, todos os montantes pagos no decurso do ano de 2014 serão sujeitos 
à retenção da sobretaxa de 3,5%. 
 
A base de incidência para aplicação desta taxa recai no valor do rendimento, depois de deduzidas 
as retenções de IRS e as contribuições obrigatórias para regimes de proteção social e para 
subsistemas legais de saúde, na parte que excede o valor da retribuição mínima mensal garantida 
(RMMG). 
 
O RMMG de referência será sempre o montante em vigor em 2014, ou seja, 485€. 
 
Os arredondamentos da sobretaxa são feitos para a unidade de euros inferior. 
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4. Pessoal a aguardar a aposentação  
 
Ao valor mensal ilíquido da pensão deduz-se uma contribuição extraordinária de solidariedade, 
que tem a natureza fiscal de desconto obrigatório para regime de proteção social, nos seguintes 
termos: 
 
- 3,5% sobre a totalidade das pensões de valor mensal entre € 1 350,00 e € 1 800,00; 
 
- 3,5% sobre o valor de € 1 800,00 e 16% sobre o remanescente das pensões de valor mensal 
entre € 1 800,01 e € 3 750,00, perfazendo uma taxa global que varia entre 3,5% e 10%; 
 
- 10% sobre a totalidade das pensões de valor mensal superior a € 3 750,00. 
 
Às pensões mensais ilíquidas de valor superior a € 3 750,00 são aplicadas, em acumulação com a 
taxa de 10%, as seguintes percentagens: 
 
- 15% sobre o montante que exceda € 5 030,64 mas que não ultrapasse € 7 545,96; 
 
- 40% sobre o montante que ultrapasse € 7 545,96. 
 
 
 
5. Subsídio de refeição 
 
O art.º 43.º da LOE, mantém o valor do subsídio de refeição em 2013 no montante de 4,27€, de 
acordo com o valor fixado na Portaria 1553-D/2008, de 31 de dezembro, alterada pela Portaria 
1458/2009, de 31 de dezembro. 
 

 

6. Pagamento do subsídio de Natal 
 
De acordo com o art.º 35.º da LOE, o valor do subsídio de Natal é apurado todos os meses tendo 
em conta a remuneração relevante desse mês para efeitos do cálculo do subsídio de Natal, 
podendo essa remuneração variar mensalmente, após a redução remuneratória prevista no artigo 
33.º da LOE, sendo então dividido por 12 e pago ao trabalhador o valor de 1/12 do subsídio de 
Natal, retendo-se mensalmente os respetivos descontos obrigatórios. 
 
Quanto à taxa de retenção de IRS do valor do subsídio de Natal pago mensalmente (duodécimo), 
esta é apurada, de forma autónoma, tendo em conta o valor integral do subsídio de Natal apurado 
nesse mês. 
 
Relativamente aos descontos (ADSE e IRS) e as contribuições (CGA ou SS) relativos aos 
duodécimos do subsídio de Natal são efetuados tendo em conta o valor concreto do duodécimo 
correspondente, pago em cada mês. 
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7. Pagamento de subsídio de férias ou equivalente 
 
O subsídio de férias é pago por inteiro no mês de junho, ou em conjunto com a remuneração 
mensal do mês anterior ao do gozo de férias, quando a aquisição do respetivo direito ocorrer em 
momento posterior, nos termos do disposto nos art.ºs 172.º e 208.º do Regime de Contrato de 
Trabalho em Funções Públicas. 
 
 
8. ADSE - Desconto retido aos beneficiários titular es   
 
A remuneração paga aos beneficiários titulares encontra-se sujeita ao desconto de 2.50% a partir 
de 1 de janeiro de 2014.  
 
 
 
II. OUTROS ABONOS E PRESTAÇÕES 
 
 
1. Trabalho extraordinário e trabalho em dias de fe riados ou descanso semanal 
 
De acordo com o art.º 45º da LOE, aplica-se a todos os trabalhadores em exercício de funções 
públicas, independentemente da carga horária semanal, os acréscimos ao valor da retribuição 
horária referentes a pagamento de trabalho extraordinário prestado em dia normal de trabalho são 
os seguintes valores: 
 
a) 12,5 % da remuneração na primeira hora; 
b) 18,75 % da remuneração nas horas ou frações subsequentes 
 
O trabalho extraordinário prestado em dia de descanso semanal, obrigatório ou complementar, e 
em dia feriado confere às pessoas a que se refere o n.º 9 do artigo 33.º o direito a um acréscimo 
de 25 % da remuneração por cada hora de trabalho efetuada. 
 
 
2. Ajudas de Custo  
 
Há direito ao abono de ajudas de custo nas deslocações diárias que se realizem para além de 20 
km do domicílio necessário e nas deslocações por dias sucessivos que se realizem para além de 
50 km do mesmo domicílio. 
 
Tabelas de ajudas de custo atualizadas: 
 

Ajudas de Custo [Território Nacional]  100% 75% 50% 25% 

Com vencimentos superiores a Niv. Rem. 18 (1 355,96 €)  50,20 € 37,65 € 25,10 € 12,55 € 

Com vencimentos entre Niv. Rem. 9 e 18 (1 355,96 e 892,53 
€)  

43,39 € 32,54 € 21,70 € 10,85 € 

Outros 39,83 € 29,87 € 19,92 € 9,96 € 
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Ajudas de Custo [Estrangeiro] 100% 70% 

Com vencimentos superiores a Niv. Rem. 18 (1 355,96 €)  89,35 € 62,54 € 

Com vencimentos entre Niv. Rem. 9 e 18 (1 355,96 e 892,53 
€)  

85,50 € 59,85 € 

Outros  72,72 € 50,91 € 

 
 
3. Abono para falhas 
 
Face à disposição transitória do artigo 277.º (ajustamento progressivo da base de incidência 
contributiva) do Código dos Regimes Contributivos do Sistema Previdencial de Segurança Social 
(Lei 110/2009, de 16 de setembro alterada pela Lei 119/2009, de 30 de dezembro), a base de 
incidência contributiva do abono para falhas (previsto na alínea q) do n.º 2 do art.º 46º do citado 
Código) passa para 100% do valor. 
 
O montante pecuniário do abono para falhas mantém-se em 86,29€, de acordo com a Portaria n.º 
1553-C/2008 de 31 de dezembro. 
 
Nos termos dos nºs 4 e 5 do art.º 73º da Lei nº 12-A/2008, de 12 de fevereiro, na redação que lhe 
foi dada pelo art.º 37 da Lei nº 64-A/2008, de 31 de dezembro, o abono para falhas é apenas 
devido quando haja exercício efetivo de funções. 
 
 
 
III. ENCARGOS ENTIDADE PATRONAL 
 
 
1. Contribuição da Entidade Patronal para a CGA 
 
Face às alterações do Decreto-Lei 498/72, de 09.12 (Estatuto da Aposentação), a partir 1 de 
janeiro de 2014, conforme o previsto no art.º 81.º do LOE as contribuições da entidade patronal 
para a CGA passa a ser a seguinte:   
- 23,75% da remuneração sujeita a desconto da quota dos trabalhadores do RPSC; 
 
Sublinha-se que face ao aditamento do art.º 6.º-A ao DL 498/72, a base de incidência contributiva 
para a CGA passou a contemplar, as seguintes situações: suplementos, abono para falhas,  
trabalho extraordinário, trabalho noturno, trabalho em dias de descanso semanal e feriados. 
 
 
2. Contribuição da Entidade Patronal para a Seguran ça Social 
 
Tendo presente as alterações do Código Contributivo, com efeitos a 1 de janeiro de 2013, durante 
o ano de 2014 as contribuições da entidade patronal para a Segurança Social serão as seguintes: 
 
a) Trabalhadores com Vínculo de Contrato de Trabalho em Funções Públicas, (nº 1 do art.º 91.º- 
C, aditado ao Código Contributivo, pela LOE para 2013): A taxa a cargo da Entidade Patronal é de 
23,75%, mantendo-se a contribuição de 11% a cargo do trabalhador; 
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b) Trabalhadores com Vinculo de Nomeação, abrangidos pelo nº 2 do art.º 91.º- C, e nº 2 e nº 3 do 
art.º 91.º- B, aditados ao Código Contributivo, aprovado em anexo à Lei nº 110/2009, de 16/09, 
pela LOE para 2013): A taxa a cargo da Entidade Patronal é de 18,60%, mantendo-se 11% a 
cargo do trabalhador. 
 
 
Lisboa, 7 de janeiro de 2014 
 

 

 
O Departamento de Recursos Humanos 

 

 

 

 

 

 

 

 


