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CIRCULAR N.º 2-II / 2011
NOVO CÓDIGO CONTRIBUTIVO – PARTE II – TRABALHADORES INDEPENDENTES
Entrou em vigor no passado dia 1/1/2011, o novo Código dos Regimes Contributivos do
Sistema Previdencial de Segurança Social, adiante designado apenas por Código
Contributivo, que foi publicado pela Lei n.º 110/2009 de 16 de Setembro, alterado pela Lei n.º
55-A/2010 de 31 de Dezembro (Orçamento do Estado de 2011) e cuja entrada em vigor foi
adiada para o corrente ano, pela Lei n.º119/2009 de 30 de Dezembro.
Através desta circular, dividida em duas partes, tentaremos resumir aquilo que de mais
importante se aplica às Entidades Empregadoras (Parte I), que tanto podem ser sociedades,
como trabalhadores independentes que beneficiem da actividade de outros trabalhadores, bem
como as principais alterações relativamente aos Trabalhadores Independentes (Parte II).
0. NOTA PRÉVIA
O objectivo deste Código foi o de sintetizar num único diploma toda a legislação, total ou
parcialmente revogada por esta Lei (35 diplomas), tornando-a assim mais acessível e
compreensível. O novo Código pode ser integralmente consultado em formato PDF na sua
área do cliente do site da Pombalconta Lda em www.pombalconta.pt .
1. ENTRADA EM VIGOR
Verificou-se no passado dia 1 de Janeiro de 2011, mas existem algumas disposições
transitórias, que diferem no tempo a aplicação de algumas normas, mantêm com efeitos
permanentes anteriores algumas situações especiais, no que se refere ao enquadramento,
aplicação de taxas contributivas e bases de incidência (art.ºs 273º a 281º). Indicamos estas
disposições nos capítulos (pontos) respectivos.
2. TRABALHADORES INDEPENDENTES ABRANGIDOS
São abrangidos pelo regime dos trabalhadores independentes, as pessoas singulares que
exerçam uma actividade profissional sem sujeição a contrato de trabalho ou contrato
equiparado, ou que se obriguem a prestar a outrem o resultado da sua actividade e não se
encontrem por essa actividade abrangidos pelo regime geral dos trabalhadores por conta de
outrem (art.º 132º):
2.1. Categorias de trabalhadores abrangidos (art.º 133º):
2.1.1. Pessoas que exerçam uma actividade por conta própria geradora de
rendimentos da categoria B do Código do IRS (art.ºs 3º e 4º do CIRS);
2.1.2. Sócios das sociedades de profissionais;
2.1.3. Cônjuges dos trabalhadores independentes (que com eles colaborem de modo
efectivo, regular e permanente);
2.1.4. Sócios das sociedades de agricultura de grupo;
2.1.5. Produtor agrícola e cônjuge, que exerçam actividade efectiva na exploração
agrícola;
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2.1.6. Proprietários de embarcações de pesca local e costeira, que exerçam actividade
efectiva na embarcação;
2.1.7. Apanhadores de espécies marinhas e os pescadores apeados;
2.1.8. Membros de cooperativas de produção e serviços que, nos seus estatutos,
optem por este regime;
2.1.9. Trabalhadores intelectuais (incluindo a actividade de carácter literário, científico
ou artístico);
2.2. Trabalhadores abrangidos por diferentes regimes: o exercício cumulativo de
actividade independente com outra actividade profissional abrangida por diferente
regime de protecção social não afasta o enquadramento obrigatório no regime dos
independentes, sem prejuízo do direito de isenção da obrigação contributiva (art.º 137º
- ver ponto 3.4);
2.3. Trabalhadores independentes excluídos (art.º 139º):
2.3.1. Advogados e solicitadores;
2.3.2. Titulares de direitos (pessoas a quem foram cedidos direitos) sobre explorações
agrícolas cujos produtos se destinem a consumo próprio (agricultura de
subsistência);
2.3.3. Trabalhadores que exerçam actividade temporária em Portugal por conta própria
e que se encontrem abrangidos por regime de protecção social obrigatório noutro
país, que integre pelo menos as eventualidades de invalidez, velhice e morte;
2.4. Âmbito material dos trabalhadores independentes (art.º 141º): a protecção social
conferida pelo regime dos trabalhadores independentes integra a protecção nas
eventualidades de doença, parentalidade, doenças profissionais, invalidez, velhice e
morte (exclui o desemprego), sendo mantida a protecção na doença e na
parentalidade nos casos de cessação ou suspensão do exercício da actividade (art.º
142º);
2.5. Início de actividade (art.º 143º): o início de actividade é comunicado oficiosamente
pela administração fiscal, bem como o reinício e cessação de actividade por conta
própria do trabalhador independente (art.º 147º);
2.6. Produção de efeitos (art.º 145º): no caso do 1º enquadramento neste regime, o
enquadramento só produz efeitos quando o rendimento relevante anual do trabalhador
ultrapasse 6 vezes o valor do IAS (2.515,32 euros em 2011) e após o decurso de pelo
menos 12 meses, sendo que neste caso os efeitos produzem-se:
2.6.1. No 1.º dia do 12.º mês posterior ao do início de actividade, quando este ocorra
depois de Setembro e até final do ano;
2.6.2. No 1.º dia do mês de Outubro do ano subsequente ao do início de actividade,
nos restantes casos;
2.6.3. Facultativamente, os trabalhadores independentes podem requerer que o
enquadramento produza efeitos, ainda que o rendimento anual relevante seja
igual ou inferior a 6 vezes o IAS; em data anterior às datas previstas para a
produção de efeitos (art.º 146º);
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2.6.4. Enquadramento do cônjuge do trabalhador independente:
2.6.4.1. É efectuado mediante requerimento;
2.6.4.2. Produz efeitos no 1.º dia do mês seguinte ao diferimento do requerimento
ou no mês em que produz efeitos o enquadramento do trabalhador
independente.
3. OBRIGAÇÃO CONTRIBUTIVA
A obrigação contributiva dos trabalhadores independentes constitui-se com o início de
efeitos do enquadramento e efectiva-se com o pagamento das contribuições (art.º 150º
n.º1), sendo por isso equiparados, no que se refere à qualidade de contribuintes, às
entidades empregadoras (art.º 150º n.º2):
3.1. Trabalhadores Independentes exclusivamente produtores ou comerciantes: a
obrigação contributiva compreende apenas o pagamento de contribuições (art.º 151º
n.º1) – (em nossa opinião os empresários da restauração e hotelaria são aqui
incluídos);
3.2. Trabalhadores Independentes que NÃO sejam exclusivamente produtores ou
comerciantes: a obrigação contributiva compreende o pagamento de contribuições e
ainda a declaração anual dos valores correspondentes à actividade exercida (art.º
151º n.º2);
3.2.1. Declaração do valor da actividade (art.º 152º): os trabalhadores independentes
referidos no ponto 3.2, são obrigados a declarar à Seg.Social, por referência ao
ano civil anterior (a 1ª vez será em 2012 com referência a 2011):
3.2.1.1. O valor total das vendas realizadas;
3.2.1.2. O valor total das prestações de serviços a pessoas singulares que não
tenham actividade empresarial (particulares - daí que seja importante que
a partir de agora seja definida em que qualidade é que é feita a aquisição
de serviços por pessoas singulares que também exerçam actividade
empresarial, que deve ser sempre comprovada por escrito);
3.2.1.3. O valor total dos serviços prestados para cada entidade com actividade
empresarial;
3.2.1.4. Esta declaração deve ser apresentada até ao dia 15 do mês de Fevereiro
do ano civil seguinte ao que respeita;
3.2.1.5. A não entrega desta declaração constitui contra-ordenação leve quando
seja cumprida nos 30 dias seguintes ao termo do prazo e será grave nas
demais situações.
3.3. Pagamento de contribuições (art.º 155º): o pagamento das contribuições dos
trabalhadores independentes é mensal e deve ser efectuado até ao dia 20 do mês
seguinte àquele a que respeita. A falta de pagamento das contribuições, ou o seu não
pagamento dentro do prazo estabelecido na lei, constitui uma contra-ordenação leve,
se cumprida nos 30 dias seguintes ao termo do prazo e será uma contra-ordenação
grave nas restantes situações (art.º 155 n.º4);
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3.4. Isenção de contribuir (art.º 157º): o trabalhador independente está isento de
contribuir quando:
3.4.1. Acumule actividade independente com actividade profissional por conta de
outrem, desde que, cumulativamente:
3.4.1.1. O exercício da actividade independente e a outra actividade sejam
prestadas a empresas distintas e que não tenham entre si uma relação de
domínio ou de grupo;
3.4.1.2. O exercício de actividade por conta de outrem determine o enquadramento
obrigatório noutro regime de protecção social que cubra a totalidade das
eventualidades abrangidas pelo regime dos trabalhadores independentes;
3.4.1.3. O valor da remuneração média mensal considerada para o outro regime
de protecção social, nos 12 meses com remuneração anteriores à fixação
da base de incidência contributiva, seja igual ou superior a uma vez o IAS
(419,22 €);
3.4.2. Seja simultaneamente pensionista de invalidez ou de velhice de regimes de
protecção social, nacionais ou estrangeiros e a actividade profissional seja
legalmente cumulável com a respectiva pensão;
3.4.3. Seja simultaneamente titular de pensão resultante da verificação de risco
profissional e que sofra de incapacidade para o trabalho igual ou superior a 70%;
3.4.4. O reconhecimento da isenção de contribuir é oficioso, sempre que resulte do
conhecimento directo da Segurança Social, dependendo da apresentação de
requerimento do trabalhador nas restantes situações (sugerimos que seja
sempre apresentado requerimento);
3.5. A cessação das condições de isenção, implica a obrigação de as declarar à
Segurança Social e ainda a obrigação do pagamento das contribuições a partir do
mês seguinte (art.º 158º);
3.6. Inexistência da obrigação de contribuir (art.º 159º):
3.6.1. Quando haja reconhecimento do direito à isenção (nos termos do ponto 3.4);
3.6.2. Quando haja suspensão da actividade, desde que devidamente justificada;
3.6.3. Se verifique período de comprovada incapacidade ou indisponibilidade para o
trabalho por parentalidade, mesmo sem direito ao respectivo subsídio;
3.6.4. Se verifique incapacidade temporária para o trabalho, mesmo sem direito ao
subsídio para doença (a partir do início da incapacidade se houver direito a
subsídio de doença sem período de espera ou no 31º dia posterior nos restantes
casos);
3.7. Cessação da obrigação de contribuir (art.º161º): cessa a partir do 1º dia do mês
seguinte àquele em que cesse a actividade.

CAPITAL SOCIAL 9.975,96 euros – Contribuinte n.º 500 718 229 – Matric. C. R. C. Pombal sob o n.º 500 718 229
Largo 25 de Abril, Edif.Pombal – 3º , Escrit. 2 – Apartado 255 – 3100-901 Pombal – Telef. (351) 236 209 330 – Fax 236 209 331
pombalconta@pombalconta.pt
www.pombalconta.pt

ASE DE INC
CIDÊNCIA CONTRIBUTIIVA
A grande novvidade deste Código Con
ntributivo em relação aos
s trabalhadorres independ
dentes
é sem dúvida
a a forma de
e apuramentto da base de
d incidência
a contributivaa (BIC), que deixa
de poder ser escolhida pelo trabalh
hador e pas
ssa a depen
nder do seuu rendimento
o, nos
seguintes term
mos:
4.1. Rendimento relevan
nte (art.º 162
2º): correspo
onde a,
4.1.1. - 70
0% do valor total das pre
estações de serviços do ano
a anterior;;
4.1.2. - 20% dos rend
dimentos asssociados à produção
p
e venda
v
de benns do ano an
nterior
m nossa opin
nião incluem--se aqui as prestações
p
de
d serviços ddas actividad
des de
(em
hottelaria e restauração);
4.1.3. No
o caso de trabalhado
or com co
ontabilidade organizadaa, será o valor
corrrespondente
e ao lucro triibutável, sem
mpre que este seja inferrior ao que resulta
do critério cons
stante do núm
mero anterio
or;
4.1.4. Esttes valores são apurad
dos pela Se
egurança So
ocial com bbase nos va
alores
decclarados para efeitos fisccais;
4.2. Base de
e incidência (art.º 163º): corresponde a 1/12 do rendimento rrelevante (re
eferido
no pontto 4.1), con
nvertido em percentage
em do IAS, cabendo-lhhe o escalã
ão de
remunerração conven
ncional cujo valor seja im
mediatamentte inferior. Seerá sempre fixada
anualme
ente, em Ou
utubro e prroduz efeitos
s nos 12 meses
m
segu intes, sendo
o que
qualquerr actualizaç
ção da IAS
S, produzirá efeitos no
o mês seguuinte ao da
a sua
publicaçção;
4.3. Escalõe
es de base de
d incidênci a (art.º163º n.º3):
n

4.4. Base de
e incidência
a facultativa
a (art.º 164ºº): o trabalha
ador pode re
renunciar à opção
o
oficiosa referida no ponto
p
4.2, atrravés de req
querimento. Se
S o seu renndimento rele
evante
or ou igual que
q 12 vezess o IAS, pod
de requerer que
q a base dde incidência
a seja
for meno
igual a 1/12 desse rendimento, com o limite de 50% do IAS (apl icável ao início e
d actividade
e, com duraçção máxima de 3 anos civis, seguidoos ou interpolados,
reinício de
por traba
alhador);
4.5. Ajustam
mento progrressivo da B
BIC (art.º 27
79º): em 201
11 se o renddimento rele
evante
implicar escalão sup
perior ao acctual (que vin
nha de 2010
0), apenas ppode ser aju
ustado
e
imediatamente a seguir (só
ó a partir de
e Outubro 22011) e nos anos
para o escalão
seguinte
es, se implica
ar a subida de pelo men
nos 2 escalõ
ões acima, aapenas poderá ser
ajustado
o para o esca
alão imediata
amente a seguir. Estas regras
r
cessaam no ano em
m que
CAPITAL SOCIAL 9.975,96 euros – Contribuintee n.º 500 718 229
9 – Matric. C. R. C.
C Pombal sob o n .º 500 718 229
rgo 25 de Abril, Ed
dif.Pombal – 3º , Escrit.
E
2 – Apartaddo 255 – 3100-90
01 Pombal – Telef. (351) 236 209 3330 – Fax 236 209 331
pom
mbalconta@pombaalconta.pt
www.pombalcon
nta.pt

o rendim
mento relevan
nte implique escalão igua
al ao que o trabalhador
t
eesteve a con
ntribuir
no ano anterior;
a
4.6. Base de
e incidência
a dos cônju
uges (art.º 166º): a base
e de incidênncia dos côn
njuges
pode se
er escolhida
a entre o 1 º escalão e aquele qu
ue for fixad o ao traballhador
independ
dente. Se oc
correr a redu
ução do esc
calão do trab
balhador indeependente a Seg.
Social prrocede à corrrecção oficio
osa do escalão do cônjug
ge.
AXAS CONT
TRIBUTIVAS
S
O montante das contrib
buições é ca
alculado, em
m geral, aplicando a taaxa contributiva à
emuneração
o convencion
nal fixada nu m dos 11 es
scalões de base
b
de inciddência contributiva
determinadoss por referên
ncia ao valo
or do IAS (v
ver ponto 4.2
2), aplicandoo-se as seguintes
axas (art.º 16
68º):

RABALHAD
DORES EM REGIME
R
DE ACUMULAÇ
ÇÃO
Uma das novvidades do novo Código Contributivo
o, foi a da co
onsideração ddos trabalha
adores
que acumulem funções de
d trabalhad ores por con
nta de outrem com activvidade profis
ssional
dependente para
p
a mesm
ma empresa ou grupo empresarial
e
(sendo
(
que a noção de grupo
empresarial é a do Código das Socied
dades Empre
esariais) – (a
art.º 129º);
6.1.1. Ba
ase de incidê
ência contriibutiva: será
á base de inc
cidência dos trabalhadore
es em
reg
gime de acu
umulação, re
elativamente
e à actividad
de independ ente, o mon
ntante
ilíquido dos hon
norários rece
ebidos (art.º 130º);
6.1.2. Tax
xa contributtiva: será se
empre a que for aplicável ao trabalhoo dependente
e (art.º
131
1º);
6.1.3. Estta situação aplica-se m
mesmo quand
do, no âmbito de funçõões de MOE
E não
rem
munerado, se
eja também prestado trabalho indepe
endente à meesma empre
esa;
NTIDADES CONTRATA
C
ANTES
Foi criado um
m novo conce
eito de entid
dade contrata
ante, aplicáv
vel às pessoaas colectivas
s e às
pessoas sing
gulares, independenteme
ente da sua natureza jurídica e dos ffins prosseguidos,
que, no mesm
mo ano civil, beneficiem
m de, pelo me
enos, 80% do
d valor tota l da activida
ade de
rabalhador independente
e (em nossa
a opinião o termo actividade dirá aapenas respeito a
prestações de
d serviços
s), sendo q
que conside
eram-se pre
estados à mesma enttidade
contratante os serviços prrestados a e
empresas do mesmo grup
po empresarrial (art.º140ºº);

CAPITAL SOCIAL 9.975,96 euros – Contribuintee n.º 500 718 229
9 – Matric. C. R. C.
C Pombal sob o n .º 500 718 229
rgo 25 de Abril, Ed
dif.Pombal – 3º , Escrit.
E
2 – Apartaddo 255 – 3100-90
01 Pombal – Telef. (351) 236 209 3330 – Fax 236 209 331
pom
mbalconta@pombaalconta.pt
www.pombalcon
nta.pt

7/9

7.1. Obrigação contributiva: esta obrigação constitui-se no momento em que a
Segurança Social, apura oficiosamente o valor dos serviços que foram prestados à
entidade contratante (através de declaração anual a enviar pelo prestador de serviços
– ver ponto 3.2.1) e efectiva-se com o pagamento da respectiva contribuição (apesar
de ainda não estar prevista qual a data em que ocorrerá esse pagamento, será
sempre até ao dia 20 do mês seguinte à emissão do documento de cobrança, sendo
que, em virtude do Código ter entrado em vigor em 2011, o primeiro ano de
pagamento será em 2012, relativamente aos serviços prestados em 2011) – (art.º 150º
n.º3);
7.2. Base de incidência e taxa contributiva: será base de incidência contributiva o valor
total dos serviços que foram prestados à entidade contratante por trabalhador
independente no ano civil a que respeitam (art.º 167º), sendo a taxa contributiva a
cargo das entidades contratantes de 5% (art.º 168º n.º4);
7.3. Isenção de Contribuir: não existirá a obrigação de contribuir para as entidades
contratantes quando os trabalhadores independentes (i) se encontram isentos da
obrigação de contribuir (art.º157º - ponto 3.4), (ii) nos serviços prestados por
advogados, solicitadores e outros trabalhadores independentes que exerçam em
Portugal funções com carácter temporário e provem o seu enquadramento em regime
de protecção social obrigatório de outro país e (iii) ainda nas prestações de serviços
que por imposição legal só possam ser desempenhadas como trabalho independente
(art.º 150º, n.º4).
8. INCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO CONTRIBUTIVA
8.1. Dívidas à Segurança Social: são consideradas dívidas à Segurança Social, todas as
dívidas relativas a contribuições, quotizações, taxas, incluindo as adicionais, os juros,
as coimas e outras sanções pecuniárias relativas a contra-ordenações, custas e outros
encargos legais (art.º 185º);
8.2. Prescrição da obrigação de pagamento à Segurança Social: prescreve no prazo
de 5 anos a contar da data em que a obrigação devia ter sido cumprida (art.º 187º
n.º1). No entanto este prazo é interrompido, sempre que haja diligência administrativa,
levada ao conhecimento do responsável, conducente à liquidação ou cobrança da
dívida, bem como pela apresentação de requerimento de procedimento extrajudicial
de conciliação (art.º 187º nºs 2 e 3);
8.3. Extinção da dívida: pelo seu pagamento; dação em pagamento; compensação de
créditos; retenção de valores por entidades públicas; conversão em participações
sociais; pela alienação de créditos (art.º 188º);
8.4. Pagamento em prestações: sempre a requerimento do devedor, com autorização da
Segurança Social, tendo como limite máximo 150 prestações (de acordo com várias
condicionantes), sendo que durante o período do pagamento prestacional o prazo de
prescrição das dívidas é suspenso (art.º 189º). O incumprimento do acordo
prestacional, implica a resolução do acordo pela Seg.Social e perda do direito de
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eneficiar de prestações de desemprrego ou de
doe
ença,
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9.2.2. A não
n inclusão na declaraçção de remunerações de
e trabalhadorres que se encontram a
recceber prestaç
ções de dese
emprego ou de doença.
9.3. Responsáveis pelas
s contra-ord
denações: as
a pessoas singulares.
s

Pombal, 2 1 de Fevereiro de 2011

Pedro Miiguel H. D. Do
omingues
pedro.dom
mingues@pomb
balconta.pt
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