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Circular nº 20/2016 
 
9 de Março de 2016 

 
 

 

 

ASSUNTO:  TSU - redução de taxa contributiva 

   Decreto-Lei n.º 11/2016, de 8 de março   

 

 

 

Caros Associados, 

 

 

Na sequência do aumento do Salário Mínimo Nacional para os € 530,00, e para minimizar o seu 

impacto económico nas empresas, foi ontem publicado o Decreto-Lei n.º 11/2016, de 8 de março, 

que procede à criação de uma medida excecional de apoio ao emprego através da redução da taxa 

contributiva a cargo da entidade empregadora, designadamente vem prever uma redução de 0,75 

pontos percentuais na taxa contributiva a cargo da entidade empregadora (TSU). 

 

A redução da taxa contributiva reporta -se às contribuições referentes às remunerações devidas nos 

meses de fevereiro de 2016 a janeiro de 2017, nas quais se incluem os valores a título de subsídios de 

férias e de Natal. 

 

Esta medida aplica-se aos trabalhadores vinculados à entidade empregadora beneficiária por 

contrato de trabalho a tempo completo ou a tempo parcial com data anterior a 1 de janeiro de 2016, 

e que aufiram, à data de 31 de dezembro de 2015, uma retribuição base mensal de valor 

compreendido entre os € 505,00 e os € 530,00, ou valor proporcional, nas situações de contrato a 

tempo parcial. 
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Esta medida também se aplica às Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, tendo por referência 

a retribuição mínima mensal garantida em vigor em cada uma das referidas regiões autónomas: 

Madeira‚ € 540,60 e Açores‚ € 556,50. 

 

Para beneficiar da redução da taxa contributiva, as entidades empregadoras devem entregar, de 

forma autonomizada (declaração própria), as declarações de remunerações de todos os 

trabalhadores abrangidos pela medida, de acordo com a redução da taxa contributiva aplicável. 

 

Alertamos para o facto de ter de seguir este procedimento para que possa usufruir do benefício 

relativo ao mês de fevereiro de 2016, cuja declaração de remunerações deve ser entregue até ao dia 

10 do mês seguinte àquele a que diz respeito, que neste caso será até dia 10 de março de 2016. 

 

Para mais informações os Associados poderão contactar os serviços jurídicos da APIRAC, através dos 

seguintes canais:  

 

» Departamento Jurídico APIRAC 

Tel.: 213 224 260 

Email: jurídico@apirac.pt  e apirac@apirac.pt 

 

 

 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

A Direção da APIRAC 


