250

Diário da República, 1.ª série — N.º 12 — 17 de janeiro de 2019

Finanças e Trabalho, Solidariedade
e Segurança Social
Portaria n.º 20/2019
de 17 de janeiro

O XXI Governo Constitucional pretende dar continui‑
dade às políticas sociais de melhoria de proteção social
no âmbito das prestações de segurança social, estando
para tal disponível para proceder à atualização dos valores
de referência da prestação social para a inclusão, defi‑
nida e regulamentada pelo Decreto‑Lei n.º 126‑A/2017,
de 6 de outubro, que institui a prestação social para a
inclusão (PSI) com as alterações entretanto decorrentes
da Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro, e do Decreto‑Lei
n.º 33/2018, de 15 de maio,
Nesse contexto e nos termos previstos nos artigos 18.º,
20.º e 21.º do Decreto‑Lei n.º 126‑A/2017, de 6 de outubro,
a presente portaria pretende atualizar o valor de referência
quer da componente base, quer do complemento e ainda do
limite de máximo anual de acumulação com rendimentos
de trabalho.
Assim, ao abrigo do disposto nos artigos 18.º, 20.º e
21.º do Decreto‑Lei n.º 126‑A/2017, de 6 de outubro, com
as alterações decorrentes da Lei n.º 114/2017, de 29 de
dezembro, e do Decreto‑Lei n.º 33/2018, de 15 de maio:
Manda o Governo, pelos Ministros das Finanças e do
Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, o seguinte:
Artigo 1.º
Objeto

A presente portaria atualiza o valor de referência anual
da componente base e do complemento da prestação social
para a inclusão e o limite máximo anual de acumulação da
componente base com rendimentos de trabalho.
Artigo 2.º
Valor de referência anual da componente base

O valor de referência anual da componente base da pres‑
tação social para a inclusão a que faz referência o n.º 1 do
artigo 18.º do Decreto‑Lei n.º 126‑A/2017, de 6 de outubro,
é fixado para o ano de 2019 em € 3.280,62.
Artigo 3.º

Artigo 5.º
Norma revogatória

É revogada a Portaria n.º 162/2018, de 7 de junho.
Artigo 6.º
Produção de efeitos

A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao
da sua publicação e produz efeitos a partir do dia 1 de
janeiro de 2019.
O Ministro das Finanças, Mário José Gomes de Freitas
Centeno, em 10 de janeiro de 2019. — O Ministro do
Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, José António
Fonseca Vieira da Silva, em 19 de dezembro de 2018.
111973472
Portaria n.º 21/2019
de 17 de janeiro

O combate à pobreza, à exclusão social e às desigualda‑
des continua a ser uma das pedras basilares que norteiam
a atuação do XXI Governo Constitucional.
O complemento solidário para idosos (CSI), criado em
2005, através do Decreto‑Lei n.º 232/2005, de 29 de de‑
zembro, assume uma cada vez maior centralidade no com‑
bate à pobreza dos idosos com baixos recursos, tendo vindo
a ser um instrumento fulcral na redução da mesma.
Após vários anos sem atualização, o valor de referência
do CSI foi aumentado em 2016, tendo vindo a ser atuali‑
zado anualmente desde então, importando agora proceder
à atualização do valor de referência do CSI para 2019,
bem como do valor do complemento atribuído, em 1,6 %.
Assim:
No desenvolvimento do regime jurídico estabelecido
pela Lei n.º 4/2007, de 16 de janeiro, alterada pela Lei
n.º 83‑A/2013, de 30 de dezembro, e em cumprimento
do estabelecido nos n.os 1 e 3 do artigo 9.º do Decreto‑Lei
n.º 232/2005, de 29 de dezembro, alterado pelos Decretos
‑Leis n.os 236/2006, de 11 de dezembro, 151/2009, de
30 de junho, e 167‑E/2013, de 31 de dezembro, e pela
Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março:
Manda o Governo, pelos Ministros das Finanças e do
Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, o seguinte:

Valor de referência anual do complemento

Artigo 1.º

O valor de referência anual do complemento da presta‑
ção social para a inclusão previsto no artigo 21.º do Decreto
‑Lei n.º 126‑A/2017, de 6 de outubro, é fixado para o ano
de 2019 em € 5.258,63.

Âmbito

Artigo 4.º

O valor de referência do complemento solidário para
idosos, bem como o complemento solidário para idosos
atribuído, são atualizados nos termos previstos na presente
portaria.

Limite máximo anual de acumulação da componente
base com rendimentos de trabalho

Artigo 2.º

O limite máximo anual de acumulação da componente
base da prestação social para a inclusão com rendimentos,
nas situações em que existam rendimentos de trabalho,
previsto no artigo 20.º do Decreto‑Lei n.º 126‑A/2017, de
6 de outubro, é fixado para o ano de 2019 em € 9.150,96.

Atualização do valor de referência do complemento

O valor de referência do complemento solidário para
idosos é atualizado pela aplicação da percentagem de
1,6 %, fixando‑se o seu valor, a partir de 1 de janeiro de
2019, em € 5258,63.

