
 

 

N/Ref. 77/15                            Angra do Heroísmo, maio de 2015 

 

Assunto: NOVO REGIME DO FUNDO DE GARANTIA SALARIAL – INSOLVÊNCIA/PER DO 

EMPREGADOR. 

  

Caro Associado, 

 

Leva-se ao seu conhecimento a publicação do Decreto-Lei n.º 59/2015, de 21 de Abril, que 

vem aprovar o novo regime do Fundo de Garantia Salarial, previsto no art. 336.º do Código do 

Trabalho, relativa à proteção dos trabalhadores assalariados, no caso de insolvência do 

empregador. 

 
O presente diploma aplica-se aos requerimentos apresentados após a sua entrada em vigor. 

 
Os requerimentos apresentados ao Fundo de Garantia Salarial e pendentes de decisão são 

apreciados de acordo com a lei em vigor no momento da sua apresentação. 

 
Deste modo, ficam sujeitos ao novo regime do Fundo de Garantia Salarial, sendo objeto de 

reapreciação oficiosa: 

a) Os requerimentos apresentados, na pendência de Processo Especial de Revitalização, 

instituído pela Lei n.º 16/2012, de 20 de Abril; 

b) Os requerimentos apresentados entre 1 de Setembro de 2012 e 4 de Maio de 2015, 

por trabalhadores abrangidos por plano de insolvência, homologado por sentença, no 

âmbito do processo de insolvência. 

 
O Fundo de Garantia Social (FGS) é um fundo autónomo que não integra o âmbito de proteção 

social garantido pelo sistema de segurança social. A sua gestão e funcionamento estão 

entregues e são asseguradas pelo Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, sendo o 

financiamento deste fundo realizado pelos empregadores. 

 
O FGS tem como finalidade assegurar aos trabalhadores o pagamento dos créditos 

provenientes do contrato de trabalho, da sua violação ou da sua cessação, nomeadamente 

salários, subsídios de férias, de Natal ou de alimentação, indemnizações. Aos créditos devidos 

ao trabalhador deduzem-se:  



 

 

a) Os montantes de quotizações para a segurança social, da responsabilidade do 

trabalhador;  

b) Os valores devidos pelo trabalhador correspondentes à retenção na fonte do 

imposto sobre o rendimento. 

 
A este propósito, mais informamos que: 

a) O Fundo assegura apenas o pagamento dos créditos que se tenham vencido nos seis 

meses anteriores à propositura da ação de Insolvência ou à apresentação do 

requerimento do Processo Especial de Revitalização (PER) ou do Procedimento 

Extrajudicial de Recuperação de Empresas (SIREVE); 

b) O pagamento destes créditos só está garantido quando o requerimento seja requerido 

até um ano a partir do dia seguinte àquele em que cessou o contrato de trabalho; 

c) O limite máximo assegurado pelo FGS corresponde ao triplo da retribuição mínima 

mensal garantida (atualmente € 1.515,00); 

d) Nos casos em que os créditos do trabalhador correspondam a diversas prestações, o 

pagamento da retribuição base e diuturnidades é prioritário face aos demais. 

 
O FGS assegura o pagamento ao trabalhador de créditos emergentes do contrato de trabalho 

ou da sua violação ou cessação, desde que seja: 

a) Proferida sentença de declaração de insolvência do empregador;  

b) Proferido despacho do juiz que designa o administrador judicial provisório, em caso 

de processo especial de revitalização (PER);  

c) Proferido despacho de aceitação do requerimento proferido pelo IAPMEI — Agência 

para a Competitividade e Inovação, I. P. (IAPMEI, I. P.), no âmbito do procedimento 

extrajudicial de recuperação de empresas (SIREVE). 

 
Apesar da satisfação dos créditos do trabalhador ser garantida pelo FGS, o empregador 

contínua responsável pelo cumprimento das obrigações fiscais e contributivas da segurança 

social. 

 
Foi ainda estabelecida uma articulação entre o regime do FGS e os fundos criados pela Lei n.º 

70/2013, de 30 de Agosto – Fundo de Compensação do Trabalho (FCT) e Fundo de Garantia de 

Compensação do Trabalho (FGCT). 

 



 

 

Nestes termos, o FGS apenas é responsável pelo pagamento da compensação devida ao 

trabalhador por cessação do contrato de trabalho que seja calculada nos termos do art. 366.º 

do Código do Trabalho, com exceção da parte que caiba ao (s) fundo (s) supra mencionados.  

 
O Fundo efetua o pagamento dos créditos mediante o requerimento do trabalhador, do qual 

constam, designadamente, a identificação do requerente e do respetivo empregador e a 

discriminação dos créditos objeto do pedido. 

 
O requerimento é instruído, consoante as situações, com os documentos mencionados no n.º 

2 do art. 5.º do presente diploma e é certificado pelo administrador da insolvência, pelo 

administrador judicial provisório, pelo empregador ou pela Direção Regional do Emprego., 

consoante o caso, sendo a certificação feita: 

a) Através de aposição de assinatura eletrónica, ou; 

b) Através de assinatura manuscrita no verso do documento. 

 
O requerimento é apresentado em qualquer serviço da segurança social ou em www.seg-

social, através de modelo aprovado por portaria dos membros do Governo responsáveis pelas 

áreas do emprego e da segurança social. 

 
Após a receção do requerimento, verifica-se se nele constam discriminados créditos 

emergentes de compensação devida pela cessação do contrato de trabalho, o Fundo solicita à 

entidade gestora do FGCT informações sobre os montantes pagos ao trabalhador ou existentes 

para esse efeito, quer no FGCT, no FCT ou no ME, tendo de ser prestada as informações 

solicitadas no prazo máximo de 15 dias a contar do seu pedido.  

 

O presente diploma entrou em vigor no dia 4 de Maio de 2015 e não dispensa a sua leitura, 

que poderá consultar em www.dre.pt ou no site desta Câmara do Comércio, através do link: 

http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1432729128.pdf . 

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direcção. 
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