
Decreto-Lei n.º 36/2013, 
de 11 de março 

O presente diploma estabelece as disposições necessárias à execução do Orçamento do 
Estado para 2013, aprovado pela Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro. 

Trata-se de diploma que reforça a necessidade de garantir um efetivo e rigoroso controlo da 
execução orçamental, pois dele depende a boa aplicação da política definida no Orçamento 
do Estado para 2013, a inversão do ciclo orçamental e o cumprimento das metas 
orçamentais do Programa de Assistência Económica e Financeira. 

Importa destacar que, no âmbito do dever de informação, continua a estabelecer-se a 
obrigatoriedade de disponibilização pelos serviços e organismos de um conjunto substancial 
de elementos informativos, de modo a permitir a permanente verificação do cumprimento 
dos objetivos da execução orçamental para 2013. 

Deve também destacar-se a importância da utilização intensiva das tecnologias de 
informação e comunicação nos procedimentos de informação relativos ao controlo da 
execução orçamental. 

Prevê-se ainda, de uma forma expressa, uma plena coordenação de gestão de 
disponibilidades e aplicações financeiras a efetuar pela segurança social na Agência de 
Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública - IGCP, E.P.E.. 

Foram ouvidos os órgãos de governo próprio das Regiões Autónomas e a Associação 
Nacional de Municípios Portugueses. 

Foi promovida a audição da Associação Nacional de Freguesias. 

Assim: 

Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 198.º da Constituição, o Governo decreta o 
seguinte: 

(…) 

Artigo 70.º 
Aditamento ao Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de março 

É aditado ao Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de março, alterado pela Lei n.º 117/99, de 11 de 
agosto, pelos Decretos-Leis n.os 503/99, de 20 de novembro, 70-A/2000, de 5 de maio, 
157/2001, de 11 de maio, 169/2006, de 17 de agosto, e 181/2007, de 9 de maio, pelas Leis 
n.os 59/2008, de 11 de setembro, e 64-A/2008, de 31 de dezembro, pelo Decreto-Lei n.º 29-
A/2011, de 1 de março, e pelas Leis n.os 66/2012, de 31 de dezembro, e 66-B/2012, de 31 de 
dezembro, o artigo 29.º-A, com a seguinte redação: 



«Artigo 29.º-A 
Carreira contributiva 

1. Durante o período de faltas por motivo de doença a que se refere o artigo 
anterior, mantém-se a contribuição total das entidades empregadoras para a 
Caixa Geral de Aposentações (CGA), no caso dos trabalhadores integrados no 
regime de proteção social convergente, determinada em função da remuneração 
relevante para o efeito à data da ocorrência da falta. 

2. O período de faltas por motivo de doença a que se refere o artigo anterior é 
equivalente à entrada de quotizações do trabalhador para efeitos das 
eventualidades invalidez, velhice e morte. 

3. Nas situações a que se refere o número anterior, o valor equivalente a 
remunerações é determinado com base na remuneração do trabalhador 
relevante para o efeito de quotizações à data da ocorrência da falta. 

4. No caso das faltas com perda parcial da remuneração, a que se refere a alínea 
b) do n.º 2 do artigo anterior, a equivalência à entrada de quotizações do 
trabalhador respeita unicamente à diferença entre a remuneração relevante 
auferida e a que auferiria se estivesse em exercício efetivo de funções. 

5. A entidade empregadora procede, mensalmente, à comunicação das faltas 
ocorridas ao abrigo do artigo anterior, nos termos a definir pela CGA.» 

(…) 

Artigo 79.º 
Produção de efeitos 

O presente diploma produz efeitos a partir de 1 de janeiro de 2013. 

Artigo 80.º 
Entrada em vigor 

O presente diploma entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação. 


