COLECÇÃO LEGISLAÇÃO – Actualizações online
Porquê as actualizações aos livros da COLECÇÃO LEGISLAÇÃO?
No panorama legislativo nacional, é frequente a publicação de novos diplomas legais que, regularmente, alteram outros diplomas, os quais estão muitas vezes incluídos nas compilações da Colecção Legislação. Ao
disponibilizar as actualizações, a Plural Editores pretende que o livro que adquiriu se mantenha actualizado
de acordo com as alterações legislativas que vão sendo publicadas, fazendo-o de uma forma rápida e prática.
Qual a frequência das actualizações aos livros da COLECÇÃO LEGISLAÇÃO?
Serão disponibilizadas actualizações para cada livro até à preparação de uma nova edição do mesmo sempre que detectada uma alteração legal. O prazo que medeia entre as referidas alterações e a disponibilização dos textos será sempre tão reduzido quanto possível.
Onde estão disponíveis as actualizações aos livros da COLECÇÃO LEGISLAÇÃO?
Pode encontrá-las em www.pluraleditores.co.ao, na área específica “Actualizações legislativas”.
Como posso fazer download das actualizações legislativas dos livros da COLECÇÃO LEGISLAÇÃO?
Basta aceder à página e área indicadas acima, seleccionar um título e os respectivos ficheiros. O serviço é
completamente gratuito.
Como se utiliza este documento?
O documento foi preparado para poder ser impresso no formato do seu livro. Apresenta a página e o local da
mesma onde as actualizações devem ser aplicadas, bem como a área por onde pode ser recortado depois
de impresso, com vista a ficar com as mesmas dimensões e aspecto do livro que adquiriu.
Como devo imprimir este documento de modo a ficar no formato do meu livro?
Deverá fazer a impressão sempre a 100%, ou seja, sem ajuste do texto à página. Caso o documento tenha
mais do que uma página, lembramos que não deve proceder à impressão em frente e verso.

Legislação Laboral, 5.ª Edição – Col. Legislação Angola
Actualização I – Dezembro de 2018
O Decreto Presidencial n.º 79/17 vem aprovar a alteração dos artigos 2.º, 7.º e 10.º do Decreto Presidencial
n.º 43/17, de 6 de Março.
O Decreto Presidencial n.º 151/17 vem aprovar a alteração do n.º 1 do artigo 75.º do Decreto Presidencial n.º 108/11,
de 25 de Maio.
O Decreto Presidencial n.º 227/18 estabelece o Regime Jurídico de Vinculação e de Contribuição da Protecção
Social Obrigatória, revogando o Decreto n.º 38/08, de 19 de Junho.
De modo a garantir a actualidade da obra Legislação Laboral, são disponibilizados os textos que foram aditados.
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c) Possuir aptidão física e mental comprovada por atestado médico
passado no país em que se efectua a contratação;
d) Não ter antecedentes criminais, comprovados por documento emiCAPÍTULO I
Individuais
tidoRelações
no país de
origem; de Trabalho
Disposições
Gerais
e) Não ter adquirido a nacionalidade angolana.
Pág. 169

ARTIGO 5.º Contratação de mão-de-obra estrangeira

Objecto ARTIGO 1.º

É redigido o artigo
2.º do Decreto
n.º 43/17,
de 6 de Março.
O presente
Decreto Presidencial
Regula o Exercício
da Actividade
Profissional do Traba1 – As empresas que se encontram ao abrigo do presente Diploma, só
lhador Estrangeiro não Residente.
devem contratar até 30% da mão-de-obra estrangeira não residente, devendo
✁
os restantes 70% ser preenchido por força de trabalho nacional.
Âmbito ARTIGO 2.º
2 – Para efeitos do presente Diploma, entende-se por força de trabalho
1 – O presente Regulamento aplica-se a todas as empresas abrangidas
nacional, os trabalhadores angolanos e os trabalhadores estrangeiros resipela Lei n.º 7/15, de 15 de Junho, que Aprova a Lei Geral do Trabalho e Legisdentes.
lação Complementar, que estão sujeitas à acção da Inspecção Geral do Trabalho.
ARTIGO 6.º Forma do contrato
2 – O regime estabelecido no presente Diploma aplica-se a todos os conA celebração do Contrato de Trabalho deve observar a forma escrita e contratos de trabalho estabelecidos entre empresas angolanas e trabalhadores
ter os seguintes elementos:
estrangeiros não residentes.
a) Identificação e domicílio das partes;
Decreto
Presidencial
43/17, de 6 contrade Março
171
3 – As empresas angolanas no exercício
do princípio
den.ºliberdade
b)
profissional
e categoria
ocupacional
do trabalhador;
(Regula o Exercício da Classificação
Actividade Profissional
do Trabalhador
Estrangeiro
não Residente)
tual previsto na legislação em vigor podem contratar profissionais no regime
c) Local de trabalho;
de prestação de serviços, de assistência técnica ou outros, nos termos gerais.
d) Duração do horário de trabalho;
empregador,
devendo
identificar
a denominação
o ramo de actividade,
[Redacção introduzida
pelo
Decreto Presidencial
n.º 79/17, deaceite,
24 de Abril.]
e) Montante, forma e período de pagamento do salário e das prestae em apenso a cópia do passaporte incluindo a da página do visto de trabalho
ções salariais acessórias ou complementares;
e o qualificador ocupacional.
Definições ARTIGO 3.º
f) Compromisso de regressar ao país de origem após a cessação do
2Para
– O os
requerimento
a que se
refere oconsidera-se:
número anterior, deve dar entrada
efeitos do presente
Diploma,
contrato;
Pág. 170 ao Centro
Emprego até
30 (trinta)não
dias
após a data
de início
da actividade
a) de
«Trabalhador
estrangeiro
residente»,
cidadão
estrangeiro
que
g) Data e início da prestação do trabalho;
profissional.
residindo
em Angola,n.º
possua
qualificação
profissional, técnica
É redigido o artigo 7.ºnão
do Decreto
Presidencial
43/17,
de
6
de
Março.
h) Lugar e data da celebração do contrato;
3 – Registado
o contrato,
deve
o Centro
deauto-suficiente,
Emprego arquivar
uma viaem
e
ou científica,
em que
o País
não seja
contratado
i) Assinatura dos contraentes.
remeter uma
cópia
à
entidade
requerente
com
o
averbamento
e
o
número
de
país estrangeiro para exercer a sua actividade profissional em ter✁
registo e aritório
outra nacional
ser remetida
ao serviço
que superintende o controlo de espor tempo
determinado;
ARTIGO 7.º Duração do contrato de trabalho
trangeiros.
b) «Agregado familiar do trabalhador estrangeiro não residente», aquele
A duração do contrato de trabalho celebrado ao abrigo do presente Di4 – Porque
cadaé registo
de pelo
contrato
é devido
o pagamentodedeunião
uma de
taxa
de 5%
composto
cônjuge
ou companheiro
facto,
os
ploma é livremente acordada entre o empregador e o trabalhador, podendo o
sobre o valor
da
remuneração
expressa
no
contrato.
filhos menores de idade definida de acordo a lei angolana.
contrato ser renovado duas vezes, nos termos da legislação em vigor.
[Redacção introduzida pelo Decreto Presidencial n.º 79/17, de 24 de Abril.]

ARTIGO 8.º Registo

CAPÍTULO III

Deveres e Direitos das Partes

1 – O contrato é elaborado em triplicado, sendo um exemplar devido a
cada uma das partes e a terceira via deve ser remetida para efeitos de registo,
Deveres gerais ARTIGO 9.º
ao CentroPresidencial
de Emprego da 43/17,
área de
da empresa, a requerimento do
É redigido o artigo
delocalização
6 edenoMarço.
Para10.º
alémdodoDecreto
previsto no presenten.º
regulamento
contrato de trabalho,
as partes estão também sujeitas às disposições da Lei Geral do Trabalho.
Pág. 171

✁

Remuneração ARTIGO 10.º

1 – O valor e moeda de remuneração do trabalhador estrangeiro não residente são acordados livremente entre o empregador e o trabalhador, com
observância dos princípios gerais estabelecidos na Lei Geral do Trabalho e no
presente Decreto Presidencial.
2 – A remuneração do trabalhador estrangeiro não residente é paga na
moeda acordada entre o trabalhador e o empregador, podendo ser efectuado
em moeda estrangeira.
3 – O pagamento da remuneração do trabalhador estrangeiro realizado em
dinheiro deve ser efectuado através de uma instituição financeira.
[Redacção introduzida pelo Decreto Presidencial n.º 79/17, de 24 de Abril.]

Igualdade de tratamento ARTIGO 11.º

1 – O empregador deve assegurar para um mesmo trabalho ou para um
trabalho de valor igual, em função das condições de prestação da qualificação
e do rendimento, a igualdade de remuneração entre o trabalhador estrangeiro
não residente e o trabalhador nacional, nos termos da Lei Geral do Trabalho.
2 – O enquadramento do trabalhador estrangeiro deve ser feito com base
no qualificador ocupacional nos mesmos termos que os trabalhadores nacionais.
3 – No caso de despedimento do trabalhador estrangeiro não residente, a
entidade empregadora deve liquidar todas as prestações vencidas e vincendas, manter as condições de alojamento estabelecidas no contrato de trabalho
Descarregue gratuitamente actualizações legislativas online em www.pluraleditores.co.ao
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e) Documento exarado pela Agência Nacional do Investimento Privado
de como o projecto que deu origem ao visto está a ser implementado.
Pág. 226
2 – O prazo para a prorrogação do visto privilegiado é de cinco dias úteis a
É redigido o n.º 1 do artigocontar
75.º do
108/11, de 25 de Maio.
daDecreto
data de Presidencial
recepção do n.º
pedido.

ARTIGO 75.º Visto de trabalho
✁

1 – Nos termos do n.º 2 do artigo 51.º da Lei n.º 2/07, de 31 de Agosto, o
visto de trabalho pode ser concedido até ao termo do contrato de trabalho, de
acordo com a duração do contrato estabelecido entre o empregador e o trabalhador e eventuais renovações. [Redacção introduzida pelo Decreto Presidencial n.º 151/17,
de 4 de Julho.]

2 – Para a concessão de visto de trabalho deve o cidadão estrangeiro apresentar a seguinte documentação:
a) Formulário, ficha e capa, devidamente preenchidos com letra de
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Pág. 712
É introduzido o novo Decreto Presidencial n.º 227/18, que estabelece o Regime Jurídico de Vinculação e de Contribuição da Protecção Social Obrigatória, revogando o Decreto n.º 38/08, de 19 de Junho.
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✁

DECRETO PRESIDENCIAL N.º 227/18,
DE 27 DE SETEMBRO
Ao longo da vigência do Decreto n.º 38/08, de 19 de Junho, que estabelece o Regime Jurídico da Vinculação e de Contribuição da Protecção Social
Obrigatória, constatou-se que determinadas matérias deveriam ser objecto de
aperfeiçoamento de modo a permitir a sua melhor interpretação e aplicação;
Tendo em vista o aperfeiçoamento do Regime Jurídico de Vinculação e de
Contribuição da Protecção Social Obrigatória e o consequente cumprimento
dos requisitos legais para o acesso às prestações;
O Presidente da República decreta, nos termos da alínea l) do artigo 120.º
e do n.º 3 do artigo 125.º, ambos da Constituição da República de Angola, o
seguinte:

CAPÍTULO I

Disposições Gerais
ARTIGO 1.º Objecto
O presente Diploma estabelece o Regime Jurídico de Vinculação e de Contribuição da Protecção Social Obrigatória.

ARTIGO 2.º Âmbito
1 – O presente Diploma aplica-se às entidades empregadoras e equiparadas e aos trabalhadores abrangidos pela Protecção Social Obrigatória.
2 – O presente Diploma aplica-se supletivamente aos demais regimes especiais que integram a Protecção Social Obrigatória.

ARTIGO 3.º Trabalhadores abrangidos
O regime estabelecido no presente Diploma abrange os seguintes grupos
de trabalhadores e pessoal equiparado:
a) Os trabalhadores que exercem actividade profissional remunerada
ao abrigo de contrato de trabalho, nos termos da legislação laboral;
b) Os funcionários públicos, agentes administrativos e os trabalhadores contratados na função pública;
c) As pessoas singulares que em função das características específicas da actividade exercida sejam consideradas trabalhadores por
conta de outrem;
d) As pessoas singulares titulares de empresas agrícolas, de comércio, indústria ou prestação de serviços, os sócios, os gerentes ou
administradores ou membros de órgãos sociais e os directores
contratados de pessoas colectivas, com ou sem finalidade lucrativa,
que sejam remunerados;
e) O contratado por empresa de trabalho temporário, que presta serviço para atender a necessidade transitória de substituição de pessoal regular e permanente ou a acréscimo extraordinário de serviço de empresas;
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✁
f) O trabalhador contratado no âmbito da legislação nacional que
presta serviços no exterior em instituições que representam o Estado Angolano;
g) O estagiário que presta serviços à Entidade Empregadora contribuinte da Protecção Social Obrigatória;
h) Os trabalhadores que prestam actividade de carácter temporário
ou sazonal legalmente estabelecido;
i) O reformado que retornar à actividade laboral.
Entidades empregadoras ARTIGO 4.º

Para efeitos do presente Diploma, consideram-se entidades empregadoras as pessoas singulares ou colectivas, públicas ou privadas, que têm trabalhadores contratados no âmbito da legislação laboral ou da relação jurídica de
emprego público.
Dependentes ARTIGO 5.º

Consideram-se dependentes os familiares dos trabalhadores vinculados à
Protecção Social Obrigatória, nomeadamente o cônjuge ou pessoa em situação legalmente equiparada e os descendentes.

CAPÍTULO II

Relação Jurídica de Vinculação
Vinculação ARTIGO 6.º

1 – A relação jurídica de vinculação efectiva-se mediante a inscrição da
Entidade Empregadora e dos respectivos trabalhadores na Entidade Gestora
da Protecção Social Obrigatória.
2 – A inscrição confere às entidades empregadoras e equiparadas e aos
trabalhadores e demais pessoal abrangido a qualidade de contribuintes e de
segurados respectivamente, com direito a um número de identificação.
Inscrição ARTIGO 7.º

1 – A inscrição da Entidade Empregadora junto da Entidade Gestora da
Protecção Social Obrigatória é feita obrigatoriamente 30 (trinta) dias após a
sua constituição, devendo declarar a existência de trabalhadores sob sua responsabilidade.
2 – A Entidade Empregadora compete efectuar a inscrição do trabalhador,
bem como o registo dos respectivos dependentes junto da Entidade Gestora da
Protecção Social Obrigatória no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir do
início do vínculo jurídico-laboral.
3 – Para efeitos do disposto no número anterior, a Entidade Empregadora
deve solicitar ao trabalhador os documentos dos seus dependentes.
4 – Ao trabalhador recai a responsabilidade de informar à Entidade Empregadora da alteração do número de dependentes no prazo de 30 (trinta) dias
a partir da ocorrência do facto para que este comunique à Entidade Gestora da
Protecção Social Obrigatória.
5 – Os prazos referidos nos n.os 1 e 2 do presente artigo podem ser alargados para 60 (sessenta) dias, caso as circunstâncias existentes na localidade
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✁
assim o justifiquem, mediante pedido fundamentado da Entidade Empregadora ao serviço local da Entidade Gestora de Protecção Social Obrigatória.
6 – A inscrição reporta-se à data do início do exercício da actividade laboral.
7 – A Entidade Gestora da Protecção Social Obrigatória pode proceder à
inscrição oficiosa das entidades empregadoras e dos trabalhadores, decorrente de um processo inspectivo ou a pedido do trabalhador, nas situações em
que estes não estejam inscritos.

ARTIGO 8.º Documentos para a inscrição
1 – Para efeitos de inscrição, a Entidade Empregadora deve apresentar as
cópias do bilhete de identidade e do Número de Identificação Fiscal do responsável da empresa.
2 – Para efeitos de inscrição, os trabalhadores devem apresentar à Entidade Empregadora cópia do bilhete de identidade ou, no caso de estrangeiros
residentes, cópia do documento de identificação equivalente, bem como as cópias dos documentos de identificação dos dependentes, caso existam.

ARTIGO 9.º Obrigação de comunicar
1 – Sempre que a Entidade Empregadora estabeleça relação jurídico-laboral com um trabalhador já inscrito fica obrigada a comunicar à Entidade
Gestora da Protecção Social Obrigatória.
2 – A Entidade Empregadora fica obrigada a comunicar à Entidade Gestora da Protecção Social Obrigatória a modificação do contrato de trabalho de
que resulte a suspensão ou cessação da obrigação contributiva 30 (trinta) dias
após a verificação do facto.
3 – Caso a Entidade Empregadora não cumpra com o disposto no número
anterior, presume-se a vigência da relação laboral, mantendo-se a obrigação
contributiva, tendo por base de incidência a remuneração apurada ou, na falta
desta, a última remuneração declarada.
4 – Além das obrigações referidas nos números anteriores do presente
artigo, as Entidades Empregadoras devem ainda informar as seguintes situações:
a) A alteração de quaisquer dos elementos relativos à sua identificação, incluindo os relativos aos estabelecimentos comerciais, bem
como o início, suspensão ou cessação da actividade;
b) As situações de trabalhadores não inscritos no Sistema de Protecção Social Obrigatória ou relativamente aos quais não estejam a ser
pagas contribuições e que estejam a trabalhar.

CAPÍTULO III

Relação Jurídica Contributiva
ARTIGO 10.º Contribuição
1 – A relação jurídica contributiva concretiza-se mediante o pagamento
das contribuições devidas à Entidade Gestora da Protecção Social Obrigatória
por parte da entidade contribuinte, nos termos previstos no presente Diploma.
2 – A obrigação contributiva constitui-se com o início do exercício da
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✁
actividade labora! do trabalhador ao serviço da Entidade Empregadora, devendo esta elaborar a respectiva folha de registo de remunerações.
Determinação do montante das contribuições ARTIGO 11.º

O montante das contribuições é determinado pela aplicação de uma taxa
às remunerações do trabalhador que constituem a base de incidência contributiva, nos termos previstos no presente Diploma.
Fixação e actualização da taxa contributiva ARTIGO 12.º

1 – A taxa contributiva é fixada em 8% para a Entidade Empregadora e 3%
para o trabalhador, do total das remunerações do trabalhador sobre as quais
incidem as contribuições.
2 – Sem prejuízo do disposto no número anterior para a Entidade Empregadora, a taxa contributiva para o trabalhador já reformado é fixada em 8%.
3 – A legislação sobre regimes especiais que integram a Protecção Social
Obrigatória pode fixar a percentagem de taxas contributivas adequadas aos
respectivos regimes.
4 – A taxa contributiva deve ser actualizada tendo como pressupostos a
realização de estudos actuais, a análise dos indicadores macroeconómicos,
bem como o custo da Protecção Social Obrigatória, nomeadamente as despesas com as prestações e de funcionamento.
5 – A actualização da taxa contributiva prevista no presente artigo é feita
por Decreto Presidencial.
Base de incidência contributiva ARTIGO 13.º

1 – Considera-se base de incidência contributiva a remuneração ilíquida
do trabalhador, nomeadamente todas as prestações pecuniárias que, nos termos da relação jurídico-laboral, são devidas pelas Entidades Empregadoras
aos trabalhadores.
2 – No caso do trabalhador auferir parte da remuneração em espécie, esta
deve ser referenciada em dinheiro, para efeito de base de incidência contributiva.
3 – Não integram a base de incidência contributiva as seguintes prestações pecuniárias:
a) As prestações sociais pagas pelas Entidades Empregadoras no âmbito da Protecção Social Obrigatória;
b) O valor correspondente ao Subsídio de Férias;
c) Os valores correspondentes à subscrição ou participação efectuada
pelos trabalhadores e pelas entidades empregadoras de modalidades de protecção social complementar previstas em legislação
própria.
4 – O estabelecido no n.º 1 do presente artigo não prejudica a fixação de
bases de incidência de regimes especiais que são fixadas em Diploma próprio.
Folha de registo de remunerações ARTIGO 14.º

1 – As Entidades Empregadoras devem declarar à Entidade Gestora da
Protecção Social Obrigatória, através da folha de registo de remunerações, a
relação dos trabalhadores ao seu serviço, o valor da remuneração que constitui a base de incidência contributiva e a taxa contributiva aplicável.
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✁
2 – A folha de registo de remunerações prevista no número anterior deve
ser elaborada através do sistema electrónico disponibilizado pela Entidade
Gestora da Protecção Social Obrigatória.
3 – Na eventualidade do contribuinte não cumprir com a obrigação de declarar a base de incidência contributiva real de um ou de vários segurados
num determinado mês, sem que faça qualquer declaração de suspensão ou
desvinculação correspondente, o valor da remuneração que constitui a base
de incidência contributiva é a última remuneração declarada, sem prejuízo do
apuramento oficioso do valor real.
4 – A falta da elaboração da folha de registo de remunerações ou a insuficiência das informações prestadas na mesma podem ser supridas oficiosamente pela Entidade Gestora da Protecção Social Obrigatória, designadamente por recurso aos dados de que disponha no seu sistema de informação,
no sistema de informação fiscal ou decorrente de acção de fiscalização ou,
ainda, por comunicação do trabalhador devidamente comprovada.
5 – O suprimento oficioso das declarações previstas nos números anteriores é notificado à entidade contribuinte.

ARTIGO 15.º Pagamento das contribuições
1 – O pagamento das contribuições, quer as devidas pelo empregador,
como as respeitantes ao trabalhador é da responsabilidade da Entidade Empregadora, devendo esta fazer o desconto directo na remuneração do trabalhador.
2 – As contribuições devem ser pagas mensalmente, através da liquidação
da guia de pagamento, até ao dia 10 do mês seguinte àquele a que as contribuições dizem respeito, salvo nos regimes especiais em que forem determinados outros prazos.
3 – A obrigação contributiva extingue-se apenas no momento em que for
completado o pagamento, no caso do montante pago ser insuficiente para o
cumprimento integral da contribuição devida.

ARTIGO 16.º Juros de mora
1 – A Entidade Empregadora que não cumpra com a obrigação contributiva, no prazo previsto no presente Diploma, está sujeita ao pagamento de
juros de mora de 1% ao mês sobre o valor do capital inicial da dívida.
2 – Os juros de mora começam a ser contados no dia seguinte à data limite
do pagamento das contribuições.
3 – Contam-se por inteiro os juros do mês seguinte ao do vencimento da
obrigação e os do mês em que se efectua a cobrança.
4 – Os juros de mora previstos no presente artigo são calculados e aplicados automaticamente pelo sistema electrónico da Entidade Gestora da Protecção Social Obrigatória, sem prejuízo da actuação dos Serviços de Inspecção da
Entidade Gestora da Protecção Social Obrigatória.

ARTIGO 17.º Carreira contributiva
1 – A carreira contributiva do trabalhador corresponde ao número de
meses de entrada de contribuições, bem como o período de equivalência à
entrada de contribuições nos termos legalmente previstos.
2 – Para efeitos do disposto do número anterior, a equivalência à entrada
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de contribuições é o instituto jurídico que permite manter os efeitos da carreira contributiva dos segurados enquanto estiverem a beneficiar de prestações pagas pela Protecção Social Obrigatória ou que afectados pela ocorrência de determinadas situações deixem de receber ou sejam diminuídas as
respectivas remunerações nos termos estabelecidos na legislação em vigor
sobre a matéria.
3 – Sempre que se justificar, a Entidade Gestora da Protecção Social Obrigatória pode solicitar aos requerentes dos benefícios os comprovativos de determinado período da carreira contributiva.
Prestação de informações ARTIGO 18.º

1 – A Entidade Gestora da Protecção Social Obrigatória deve disponibilizar
aos contribuintes e aos segurados as informações relacionadas com a sua situação vinculativa e contributiva de preferência através de meios electrónicos
de consulta.
2 – As Entidades Empregadoras devem disponibilizar semestralmente informações relativas a situação vinculativa e contributiva dos respectivos trabalhadores utilizando os meios mais adequados.

CAPÍTULO IV

Regime das Contravenções
Contravenção ARTIGO 19.º

1 – Constitui contravenção todo o facto ilícito e censurável praticado pela
Entidade Empregadora previsto no presente Diploma e que comine com
uma multa.
2 – Só é punido como contravenção o facto descrito e declarado passível de
multa por lei anterior ao momento da sua prática.
Momento da prática do acto ARTIGO 20.º

O acto considera-se praticado no momento em que o agente actuou ou, no
caso de omissão, deveria ter actuado, independentemente do momento em
que o resultado se tenha produzido.
Remuneração média mensal ARTIGO 21.º

Para efeitos do presente Diploma, considera-se remuneração média mensal o montante que resulta da soma dos salários ilíquidos e de outras remunerações efectivamente praticados na empresa, no mês anterior ao da prática
da infracção, que constituam base de incidência contributiva para a Protecção
Social Obrigatória, dividindo essa soma pelo número de trabalhadores da empresa em causa.
Contravenções relativas à vinculação ARTIGO 22.º

As Entidades Empregadoras que não cumpram com as suas obrigações
relativas à vinculação na Protecção Social Obrigatória incorrem na prática de
contravenção punível nos seguintes termos:
a) A falta ou atraso na comunicação do início de actividade da Entidade
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b)

c)

d)

e)

f)

g)

Empregadora, bem como da respectiva suspensão, é punível com
uma multa de uma a três vezes a remuneração média mensal;
A não inscrição dos trabalhadores por parte da Entidade Empregadora é punível com uma multa de três a seis vezes a remuneração
média mensal;
O atraso na inscrição ou na comunicação de admissão de trabalhador já inscrito é punível com uma multa de uma a três vezes a
remuneração média mensal;
A não comunicação por parte da Entidade Empregadora de que não
tem ao seu serviço trabalhadores, é punida com uma multa de uma
a 3 (três) vezes a remuneração média mensal;
A falta de informação sobre a mudança de endereço ou da sede do
empregador já inscrito, é punível com uma multa de uma a três
vezes a remuneração média mensal;
A não remessa dos comprovativos dos dependentes dos segurados é punível com uma multa de uma a três vezes a remuneração
média mensal;
As falsas declarações ou a utilização de qualquer outro meio, por
parte da Entidade Empregadora, de que resulte enquadramento
num regime da Protecção Social Obrigatória sem que se verifiquem as condições legalmente exigidas e das quais resulte prejuízo
para o Sistema de Protecção Social Obrigatória, é punível com uma
multa de três a oito vezes a remuneração média mensal.

ARTIGO 23.º Contravenções relativas à relação jurídica contributiva
A Entidade Empregadora que não cumpra com as suas obrigações relativas à relação jurídica contributiva incorre na prática de contravenção punível,
nos seguintes termos:
a) As falsas declarações ou a utilização de meios fraudulentos de que
resulte a aplicação indevida de um esquema contributivo, é punível
com uma multa de quatro a oito vezes a remuneração média mensal;
b) A falta de entrega das folhas de registo de remuneração e da liquidação da respectiva contribuição nos prazos regulamentares, é punível com uma multa de uma a seis vezes o valor da remuneração
média mensal;
c) A não inclusão de trabalhadores nas folhas de registo de remuneração é punível com uma multa de 4 (quatro) a 8 (oito) vezes o valor
da remuneração média mensal;
d) A retenção indevida do valor relativo ao desconto da remuneração
do trabalhador destinado à obrigação contributiva é punível com
uma multa de 4 (quatro) a 8 (oito) vezes o valor da remuneração
média mensal;
e) A não utilização das Folhas de Registo Electrónica de Remunerações é punível com uma multa de 3 (três) a 6 (seis) vezes a remuneração média mensal.

ARTIGO 24.º Contravenções relativas à concessão e recebimento de prestações
A recusa pela Entidade Empregadora em pagar as prestações de segurança
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social ou fornecer documentos a que esteja obrigada por lei é punível com
uma multa de três a seis vezes o valor da remuneração média mensal.
Retenção de contribuições ARTIGO 25.º

1 – A retenção, pelas Entidades Empregadoras das contribuições deduzidas nas remunerações dos seus trabalhadores e não depositadas à Entidade
Gestora da Protecção Social, além de constituir infracção nos termos previstos
no presente Diploma, constitui crime de abuso de confiança, conforme estabelecido no Código Penal.
2 – São puníveis, ainda, quaisquer outras condutas que sejam praticadas
pelas Entidades Empregadoras, segurados e beneficiários que causem prejuízos financeiros e patrimoniais à Protecção Social Obrigatória.
Graduação do montante da multa ARTIGO 26.º

A determinação do montante da multa faz-se em função da gravidade da
contravenção, tendo em consideração o tempo de incumprimento da obrigação e o número de trabalhadores abrangidos, a dimensão económica da empresa e dos seus antecedentes na prática de contravenções.
Concurso de contravenções ARTIGO 27.º

1 – Quem tiver praticado várias contravenções é punido com uma multa de
montante igual à soma das multas aplicadas às infracções em concurso.
2 – A prática de várias contravenções em concurso de contravenções pelo
mesmo infractor deve ser autuada e instruída no mesmo processo.
Reincidência ARTIGO 28.º

1 – Considera-se reincidente quem pratica uma contravenção da mesma
natureza, no prazo de seis meses após lhe ter sido aplicada uma multa nos
termos previstos no presente Diploma.
2 – Em caso de reincidência, os limites mínimos e máximos da multa
prevista no tipo de contravenção são elevados em até 5 (cinco) vezes do respectivo valor.
Dedução em benefício ARTIGO 29.º

No caso de ser aplicada uma multa a um contribuinte que seja simultaneamente titular do direito a receber ou a ser reembolsado de prestações sociais
da Protecção Social Obrigatória, pode operar-se a sua compensação, respeitando os limites mensais referidos no n.º 5 do artigo 13.º da Lei de Bases
da Protecção Social, desde que este, devidamente notificado para efeito, não
tenha efectuado o pagamento no prazo fixado, nem interposto recurso da decisão de aplicação da multa.
Sujeitos responsáveis pelas contravenções ARTIGO 30.º

1 – São responsáveis pelas contravenções e pelo pagamento das multas,
as pessoas colectivas ou entidades equiparadas, abrangidas pelo presente Diploma, em seu nome ou por sua conta, pelos titulares dos seus órgãos sociais,
mandatários, representantes e trabalhadores.
2 – Os administradores, gerentes ou membros do órgão social de direcção
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respondem solidariamente pelo pagamento da multa com as pessoas colectivas ou equiparadas suas representadas.

ARTIGO 31.º Reversão do produto das multas
1 – O produto das multas aplicáveis no âmbito deste Diploma constitui receita da Entidade Gestora da Protecção Social Obrigatória.
2 – O produto das multas das contravenções de Segurança Social aplicadas pela Inspecção Geral do Trabalho reverte 80% a favor da Entidade Gestora
da Protecção Social Obrigatória e 20% a favor da Inspecção Geral do Trabalho.

ARTIGO 32.º Prescrição do procedimento e da contravenção
1 – Sem prejuízo das causas de suspensão e interrupção da prescrição
previstas no presente Diploma, o procedimento por contravenção extingue-se,
por efeito da prescrição, logo que sobre a prática do facto ilícito sejam decorridos 5 (cinco) anos.
2 – A prescrição a que se refere o número anterior suspende-se durante
o tempo em que o procedimento estiver pendente, a partir da interposição do
recurso da decisão, até à decisão final do mesmo.
3 – O prazo da prescrição do procedimento interrompe-se:
a) Com o levantamento do auto de notícia;
b) Com a comunicação ao infractor dos despachos, decisões ou medidas contra ele tomadas ou qualquer notificação, designadamente
para o exercício do direito de audição;
c) Com as declarações prestadas pelo infractor;
d) Com a decisão da autoridade administrativa que procede à aplicação da multa.
4 – Ocorre a prescrição do procedimento da contravenção quando, desde
o seu início e ressalvado o tempo de suspensão, tenha decorrido o prazo de 5
(cinco) anos.

CAPÍTULO V

Disposições Finais
ARTIGO 33.º Contravenções dos regimes especiais
1 – As contravenções previstas no presente Diploma são aplicadas aos demais regimes especiais da Protecção Social Obrigatória, devendo as multas
serem graduadas entre uma a três remunerações declaradas no mês anterior
ao da infracção, nos casos em que a responsabilidade de vinculação e contribuição é do trabalhador.
2 – A graduação das multas referidas no número anterior obedece o disposto no artigo 26.º do presente Diploma.

ARTIGO 34.º Acesso às prestações sociais
1 – A concretização das relações jurídicas de vinculação e de contribuição
previstas no presente Diploma constituem condições prévias para o acesso às
prestações sociais que integram a Protecção Social Obrigatória.
2 – Constituem condições prévias para o acesso às prestações que
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integram a Protecção Social Obrigatória, a comprovação da não acumulação
de prestações sociais da mesma natureza em outros organismos do Estado.
Manipulação da carreira contributiva ARTIGO 35.º

1 – A Entidade Gestora da Protecção Social Obrigatória pode indeferir os
processos de concessão de prestações sempre que se verifique a manipulação
da carreira contributiva com o propósito de se aceder a prestações indevidamente.
2 – Sem prejuízo das demais situações, considera-se manipulação da carreira contributiva o aumento significativo das contribuições para o cumprimento dos requisitos de acesso, bem como do montante das prestações.
Revogação ARTIGO 36.º

É revogado o Decreto n.º 38/08, de 19 de Junho, e toda a legislação que
contrarie o disposto no presente Diploma.
Vigência ARTIGO 37.º

O presente Diploma entra em vigor 90 (noventa) dias após a data da sua
publicação.

PLACLLL-46

Apreciado em Conselho de Ministros, no Huambo, aos 28 de Agosto de
2018.
Publique-se.
Luanda, aos 19 de Setembro de 2018.
Presidente da República, João Manuel Gonçalves lourenço.
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