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Base de Incidência Contributiva
O que é Base de Incidência Contributiva?
É a remuneração declarada onde incidem percentagens 
fixadas na Lei, para apuramento do montante das 
contribuições. A Base de Incidência Contributiva não pode 
ser nunca inferior a 80% da remuneração mínima aplicada 
aos agentes da administração pública, que corresponde à 
referência 1, do Escalão A do Plano de Cargos Carreiras e 
Salários da Administração Pública.

Como determinar a base de incidência 
quando a remuneração é fixada numa base 
diária?
Se a remuneração for calculada numa base diária, o limite 
mínimo corresponde a trigésima parte da remuneração 
acima referida.

Qual é o limite mínimo de dias de trabalho 
a declarar para se determinar a base de inci-
dência?
Sempre que os dias de trabalho efectivo no mês for inferior 
aos trinta dias, o número mínimo de dias a declarar ao 
INPS não pode ser inferior a 10.

Sobre que elementos integrantes das remu-
nerações são incluídas na base de incidência 
contributiva ?
• A remuneração paga e recebida;
• As diuturnidades e outros valores estabelecidos em 
função da antiguidade dos trabalhadores;
• As comissões, o bónus e outras prestações de natureza 
análoga;
• Os prémios, de produtividade, de assiduidade, de 
cobrança, e outros de natureza análoga que tenham
carácter de regularidade;
• A remuneração pela prestação de trabalho suplementar;

• A remuneração por trabalho nocturno;
• A remuneração correspondente ao período de férias a 
que o trabalhador tenha direito
• Os subsídios de Natal, de férias, e outros de natureza 
análoga;
• O s subsídios por penosidade, perigo ou outras condições 
especiais de prestação de trabalho;
• Os subsídios de compensação por isenção de horário de 
trabalho ou situações equiparadas;
• Os  valores dos subsídios de refeição, quer sejam atribuídos 
em dinheiro, quer em títulos de refeição
• O s subsídios de residência, de renda de casa e outros de 
natureza análoga, que tenham carácter de regularidade;
• As gratificações, pelo valor total atribuído, devidas por 
força do contrato ou das normas que o regem,
ainda que a sua atribuição estejam condicionadas aos bons 
serviços dos trabalhadores, bem como as que
revistam carácter de regularidade;
• Todas as prestações que sejam atribuídas ao trabalhador, 
com carácter de regularidade, em dinheiro e
em espécie, directa ou indirectamente como contrapartida 
da prestação do trabalho.

Quais remunerações excluídas da base de 
incidência contributiva?
• As ajudas de custo
• O subsídio de transporte
• Os abonos para falhas
• A indemnização por cessação do contrato de trabalho.

“O trabalhador indemnizado pode, se quiser, efectu-
ar os descontos sobre a indemnização, permitindo-lhe 
manter o direito às seguintes prestações – assistência 
médica e medicamentosa, prestações na maternidade, e 
o abono de família e prestações complementares.”


