Salário Mínimo Nacional

Foi publicado, a 29 de dezembro de 2016, o Decreto-Lei n.º 86B/2016, de 29 de dezembro, que procede à atualização do valor da
retribuição mínima mensal garantida (RMMG) para o montante de
557 Euros.

Monthly Minimum Wage

Was published on December 29, 2016, the Decree-Law no. 86B/2016 that updates the Portuguese monthly minimum wage
(MMW) for the amount of 557 Euros.
This update is applied from 1 January 2017.

Esta atualização aplica-se a partir de 1 de janeiro de 2017.
https://dre.pt/application/file/a/105658998
https://dre.pt/application/file/a/105658998

Indexante dos Apoios Sociais
(IAS)
Foi publicado, a 3 de janeiro de 2017, a Portaria n.º 4/2017, que
procede à atualização anual do valor do indexante dos apoios
sociais (IAS) para o ano de 2017, sendo o montante fixado em
421,32 euros.
O IAS foi instituído pelo nº 3 do artº 5º da Lei n.º53-B/2006, de 29
de Dezembro, em substituição da Remuneração Mensal Mínima
Garantia, enquanto novo referencial de fixação, cálculo e
atualização dos apoios do Estado, bem como das contribuições
para a Segurança Social em determinados regimes específicos. O
IAS serve ainda de referencial para o cálculo das deduções à
coleta de IRS relativamente aos sujeitos passivos deste imposto
considerados residentes fiscais em território português.
Esta atualização aplica-se a partir de 1 de janeiro de 2017.
https://dre.pt/application/file/a/105687165

Social Support Indexation
(IAS)
Was published on January 3rd, 2017, the Ministerial Order no.
4/2017 that updates the value of the index of social support (IAS)
for the amount of 421,32 Euros.
The IAS was instituted by paragraph 3 of article 5 of Law no. 53B/2006, of December 29, replacing the Minimum Monthly
Guaranteed Remuneration, as a new reference for fixing,
calculating and updating State support, as well as Social security
contributions in certain specific schemes. The IAS also serves as
a reference for calculating some tax credits of personal income
tax of tax residents in Portuguese territory.
This update applies from January 1, 2017.
https://dre.pt/application/file/a/105687165

