Nota
a Informativva nº 4/IGe
eFE/DGRH/2016

Assunto: Processamento de Rem
munerações 22016
nerações a partir
p
de 2016, são de traansmitir as seguintes
s
Tendo em vista o prrocessamento das remun
orientaçções:
a Redução Remuneratór
R
ria
1. Reversão da
do com o dissposto no nº 1 do artigo 2.º da Lei nºº 75/2014, de
d 12 de seteembro, são reduzidas
r
De acord
as remu
unerações to
otais ilíquida
as mensais d
de valor sup
perior a 1.50
00€, dos traabalhadores a que se
refere o n.º 9 do me
esmo preceito.
a) 3
3,5 % sobre o valor totall das remune
erações supe
eriores a 1.50
00€ e inferioores a 2.000€
€;
b) 3
3,5 % sobre o valor de 2.000€ acre
escido de 16
6% sobre o valor
v
da rem
muneração total
t
que
e
exceda os 2.000€, perfa
azendo uma redução glo
obal que variia entre 3,5%
% e 10%, no caso das
remuneraçõe
es iguais ou superiores a 2.000€ até 4.165€;
c) 10 % sobre o valor total das remunerrações superriores a 4.165€.

Face ao determinado
o na Lei nº 159-A/2015, de 30 de de
ezembro, a partir
p
de 01 dde janeiro de
e 2016, a
redução remunerató
ória prevista no artigo 2º da Lei nº 75
5/2014, é rev
vertida nos sseguintes terrmos:
a) Em 40% nas remuneraçõe
es a pagar a partir de 01
1 de janeiro de 2016;
b) Em 60 % nas remuneraçõ
ões a pagar a partir de 01 de abril de
e 2016;
c) Em 80 % nas remuneraçõ
ões a pagar a partir de 01 de julho de 2016;
d) A partir de 01
0 de outubrro de 2016, é eliminada por
p completo
o a redução remuneratória.

d IRS
2. SSobretaxa de
a
A Lei nº 159-D/2015, de 30 de dezembro, noo seu artigo 2.º, determiina novas reggras para a aplicação
da sobre
etaxa, apliccável em se
ede de impoosto sobre o rendimentto das pessooas singularres (IRS),
durante o ano de 20
016, estabelecendo a exxtinção da so
obretaxa, prrevista no arrtigo 191.º da
d Lei n.º
82-B/201
14, de 31 de
e dezembro, a partir de 22017.
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O Despacho nº 352-A
A/2016, de 08
0 de janeiroo, aprovou as
a tabelas de
e retenção nna fonte da sobretaxa
s
aplicáve
eis em sede de
d IRS, a aplicar em 20166, ao abrigo do n.º 8 do artigo 3.º daa Lei n.º 159
9-D/2015,
de 30 de
e dezembro.

As tabellas de retençção na fonte
e da sobretaaxa a aplicarr aos rendim
mentos do traabalho dependente e
pensões,, são as segu
uintes:

Tabela 1
1: Relativa a sujeitos passsivos não caasados e a su
ujeitos passiv
vos casados ((dois titulare
es)

Tabela 2 : Relativa a sujeitos passsivos casadoos (único titu
ular)

nsal Garantiida
3. Retribuição Mínima Men
eto-Lei n.º 2254-A/2015 de 31 de de
ezembro, o valor da re
etribuição
Por forçça do dispossto no Decre
mínima mensal gara
antida, a que
e se refere o n.º 1 do arrtigo 273.º do
d Código doo Trabalho, aprovado
pela Leii n.º 7/2009
9, de 12 de fevereiro, e o art.º 14
48.º da Lei Geral do T
Trabalho em Funções
Públicas, aprovada pela
p
Lei nº 35/2014,
3
de 20 de junho
o, passa a pa
artir de 01 dde janeiro de
e 2016, a
ser de € 530.
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p Duodécim
mos
4. Execução Orçamental por
e 30/12, a partir de 01 dde janeiro de
e 2016, e
Considerrando o disposto no Decrreto-Lei nº 2253/2015, de
durante um período
o transitório, até à entraada em vigo
or da Lei que
e aprova o O
Orçamento de
d Estado
para 201
16, mantém--se em vigor o Orçamentto de Estado
o para 2015, nos termos ddo artigo nº 12-H, da
Lei de En
nquadramen
nto Orçamental (LEO).
Durante este período a execuçã
ão orçamentaal obedecerá
á ao princípiio da utilizaação por duo
odécimos,
no entan
nto, ficam excecionada
e
s da aplicaçção do regim
me duodecim
mal, as dotaações destin
nadas ao
pagamen
nto de despesas com pe
essoal cfr. aalínea b) do artigo
a
4º.

5. Pagamento do Subsídio de Natal
Nos term
mos do n.º 1 do artigo 35
5.º da LOE paara 2015, ma
antém-se o pagamento
p
m
mensal do subsídio de
Natal, po
or duodécim
mos.
O valor do subsídio de Natal a abonar
a
é apu
urado mensa
almente com
m base na rem
muneração relevante
r
para o e
efeito, após a redução re
emuneratóriaa prevista no
o n.º 1 do arttigo 2.º da Leei n.º 75/2014, de 12
de setem
mbro.
A taxa d
de retenção de IRS sobre
e o valor do subsídio de natal, pago mensalmentte por duodé
écimos, é
apurada, de forma autónoma, tendo
t
em coonta o valor integral daquele subsíddio apurado em cada
mês.
As quotiizações para
a ADSE, os descontos p
para o IRS e as contrib
buições paraa a CGA/SS sobre os
duodécim
mos do subssídio de Nattal, são efettuados tendo
o em conta o valor conncreto do du
uodécimo
correspo
ondente a pa
agar em cada
a mês.

ensação po
or Caducida
ade dos Co
ontratos a Termo Re
esolutivo
6. Pagamento da Compe
ccelebrados com
c
Docenttes pelo Miniistério de Ed
ducação e Ciência
C

Nos term
mos do estiipulado no artigo 55.º da LOE para 2015, e de acordo com as oriientações
transmittidas atravéss da nossa Nota
N
Informaativa nº 9/DG
GPGF/2015, de 09/06/22015, deverá
á a partir
de 01 de
e janeiro de 2016, ser re
ealizado o paagamento da
a compensaç
ção por caduucidade dos contratos
c
cujo term
mo ocorreu durante
d
o an
no de 2015.
Recorda
a-se que ape
enas tem direito ao paggamento da
a compensaç
ção por cadu
ucidade do contrato
aqueles docentes que não obtiv
veram qualq
quer colocaç
ção entre 01
1.09.2015 e 31.12.2015.
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7. SSubsídio de refeição
Mantém--se o valor do subsídio de refeiçãoo, no montante de 4,27
7€, fixado nna Portaria n.º
n 1553D/2008, de 31/12, alterada pe
ela Portaria n.º 1458/20
009, de 31 de
d dezembrro, de acord
do com o
artigo 43
3.º da LOE de
e 2015.
Relembrra-se que rellativamente aos dias de
e tolerância de ponto, e de acordo ccom a inform
mação nº
1/DRJE/
/2011, de 3 de Janeiro, da Direção--Geral da Ad
dministração
o e do Emprrego Público, sobre a
qual reccaíram os de
espachos de concordânccia de S. Ex
xs. o Secretá
ário de Estaddo da Administração
Pública, de 22.03.20
011, e do Se
enhor Ministrro das Finan
nças, de 30.0
03.2011, “sóó há lugar ao
a abono
do subsíídio de refe
eição quando
o se verifiqu
ue a prestação diária de
d serviço e o cumprim
mento de,
pelo me
enos, metade da dura
ação norma
al do traba
alho diário, ou seja q
quando se mostrem
m
cumprid
dos os presssupostos da sua atribuiição, nos te
ermos do artigo 2.º do Decreto-Le
ei n.º 57B/84, d
de 20 de fe
evereiro, na
a redação cconferida pelo Decreto
o-Lei n.º 70
0-A/2000, de
d 05 de
maio.”

8. A
Abono para Falhas
O monta
ante pecuniário deste suplemento
s
remunerató
ório, mantém
m-se no vallor de 86,29 €, nos
termos d
do fixado na Portaria n.º 1553-C/20008 de 31 de dezembro.
d
Relembrra-se que “o
o abono pa
ara falhas é apenas devido
d
quan
ndo haja ex
exercício efe
etivo de
funções, ou seja, o abono parra falhas de
eve ser proc
cessado rep
portando-see ao número
o de dias
úteis de
e exercício efetivo
e
de fu
unções que o trabalhad
dor presta mensalmente
m
e, não send
do devido
em toda
as as situaçõ
ões em que o trabalhad
dor não se encontre
e
em exercício eefetivo de fu
unções
(cf. Ofíccio Circular nº 4 / GGF / 2010, de 3
30 de abril)..”

9. M
Mobilidade Interna/ Durração da Mo
obilidade Interna
O dispossto no n.º 3 do
d artigo 38.º e no artigoo 51.º da LOE para 2015, para as situuações de mo
obilidade
interna na modalidade de inte
ercarreiras oou categoria
as, mantém-se até à eentrada em vigor do
Orçamen
nto de Estado para 2016..
Lisboa, 1
11 de janeiro
o de 2016.
O Vogal do Conselho Dirretivo
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