NOTA INFORMA
ATIVA Nº 8 /DGPGFF /2015

ASSU
UNTO: ADSEE ‐ Decreto‐‐Lei nº 105//2013, de 30
3 de julho.
No ssentido de uniformizar
u
procedimen
ntos relativa
amente aos
s descontoss para a AD
DSE e
escla
arecer even
ntuais dúvidas, vem estta Direção Geral,
G
informar o seguuinte:
1. O Decre
eto-Lei nº 10
05/2013, de
e 30 de julh
ho, aumento
ou a taxa d e desconto
o para
a ADSE e revogou o nº2 do arrt.º 8.ºA da Lei nº 53-D/2006, bem
m como o arrt.º 77
n 36/2013,, de 11/03,, (LOE para
a 2013), q ue manteve em
do Decrreto - Lei nº
regime transitório
t
a base de in
ncidência para
p
a ADS
SE, em funçção daquela
a que
era a base de incidê
ência para a CGA, à data de 31.12.2012.
2
2. Por força
a da revoga
ação daque
eles normativos legais, pelo art.º 6 do Decretto-Lei
nº 105/2
2013, de 30 de julho, a base de in
ncidência do
os descontoos para a ADSE,
A
passou a partir de 1 de agosto
o de 2013, a incidir ap
penas sobree a remuneração
base doss quotizado
os.
3
3. Na even
ntualidade de
d terem sid
do efetuado
os desconto
os para ADS
SE, a partirr de 1
de agossto de 2013
3, sem terr em consid
deração aq
quela alteraação à bas
se de
incidênccia contributtiva, devem
m os Estabe
elecimentos
s de Ensinoo, após deteção
dessas situações,
s
em
e futuros p
pagamentos
s realizar as
s correçõess devidas.
4
4. A parte relativa ao
o desconto correspond
dente à entidade patrronal deverrá ser
entregue
e nos cofrres do teso
ouro através de guia
a de repoosição, (guiia de
reposiçã
ão não ab
batida nos pagamenttos) e a parte
p
correespondente
e aos
desconto
os dos traba
alhadores d
deverá ser-llhes devolvida.
5
5. Mais se informa, que nos term
mos do dis
sposto no art.º
a
77.º doo Decreto-L
Lei nº
o de 01 jane
eiro de 2013 a 31 de ju
ulho de 20113, os descontos
36/2013, no período
A
eram
m devidos s obre os seg
guintes abo
onos: Remuuneração Ba
ase e
para a ADSE,
Supleme
entos Remu
uneratórios , com cará
áter perman
nente, nos mesmos te
ermos
da quota
a da CGA, vigente
v
a 31
1 de dezem
mbro de 2012.

Lisbo
oa, 28 de maio
m
de 2015
etor-Geral
O Subdire
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