
Luz verde a incentivos para
cobrar dívidas à Segurança Social
Presidente da República
promulgou o diploma que
visa potenciar o combate à
fraude e evasão contributiva

Legislação Opresidente daRepú
blica promulgou ontem o diploma
do Governo que reforça os poderes
e incentivos aplicáveis à cobrança
de dívidas àSegurança Social

Apesar de ser preferível uma so
lução legal sistémica e não disper
sa como a presente mas consti
tuindo um passo para a aproxima
ção da gestão entre a segurança so
cial e oOrçamento doEstado aten
dendo a que se trata de aplicar uma
lei quadro aprovadana anterior le
gislatura assente no princípio da

admissão de prémios na Adminis
tração Pública o presidente da Re
pública promulgou o diploma do
Governo que reforça os poderes e os
incentivos aplicáveis à cobrança de
dívidas à Segurança Social precisa
uma nota publicada no site da Pre
sidência da República
Em causa está um decreto lei

aprovado pelo Conselho de Minis
tros no dia 21 de março que reforça
os poderes e os incentivos aplicá
veis à cobrança de dívida àSeguran
ça Social aproximando se dos regi
mesvigentes em sede de cobrança
tributária

Oobjetivo do diplomaé segundo
adiantou na ocasião o Governo
ampliar os meios de atuação do
Instituto de Gestão Financeira da

Segurança Social IGFSS no senti
do de fomentar a cobrança de dívi
da e potenciar o combate à fraude e
evasão contributiva

O regime daSegurança Social sur
ge ao abrigo da Lei de Contrato de
Trabalho emFunçõesPúblicas que
admite a criação de sistemas de re
compensa do desempenho desi
gnadamente em função de resul
tados obtidos em equipa ou do de
sempenho de trabalhadores que se
encontremposicionados naúltima
posição remuneratória da respeti
va categoria
Como diploma permite se a cria

ção de ummecanismo semelhante
ao Fundo de Estabilização Tributá
ria que existe naAutoridade Tribu
tária eAduaneira
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