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NOVIDADES AO NÍVEL DAS RELAÇÕES LABORAIS
PROPOSTAS NO OE2018
A proposta de Lei de orçamento de Estado para 2018, aprovado na generalidade no passado
dia 03 de Novembro, apresenta algumas novidades ao nível das relações laborais.
Com o aumento do emprego nos últimos anos aumentaram os custos associados às baixas
médicas. Por isso, um importante objetivo deste orçamento passa pelo reforço das juntas
médicas, que passarão a convocar mais beneficiários, com especial foco nos casos em que a
baixa médica seja previsivelmente superior a 30 dias.
As ações preventivas e corretivas ao nível da segurança social pretendidas com este
orçamento passam também pela criação e divulgação de uma lista de contribuintes
devedores de contribuições (à semelhança do que já acontece com o sistema fiscal), bem
como permitir ao Governo a possibilidade de poder alterar as regras de contraordenações e
valores de coimas.
À semelhança de alguns anos passados, o valor não sujeito a IRS do subsídio de refeição sofre
alterações. Os valores de subsídio de alimentação pagos em dinheiro são isentos até 4,77€
(em 2017 o valor isento era até 4,52€). Quando atribuído em cartão de refeição, o valor isento
passa a ser até € 7,63 (em 2017 era até 7,23€).
Por fim, estão ainda previstas, alterações nas regras de impenhorabilidade dos rendimentos
da Categoria B, até dois terços dos salários líquidos e outros rendimentos e mediante
determinadas condições, sendo essas regras definidas em concreto na aprovação na
especialidade.
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Esta comunicação é de natureza geral e
meramente informativa, não se destinando a
qualquer entidade ou situação particular, e
não substitui aconselhamento profissional
adequado ao caso concreto. A On.Corporate
não se responsabilizará por qualquer dano ou
prejuízo emergente de decisão tomada com
base na informação aqui descrita.

