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Pagamentos Pagamentos Pagamentos Pagamentos à Segurança Social à Segurança Social à Segurança Social à Segurança Social nas Tesourarias nas Tesourarias nas Tesourarias nas Tesourarias ----

AlteraçõesAlteraçõesAlteraçõesAlterações     

Os pagamentos à Segurança Social podem ser efectuados nas 

Tesourarias nos seguintes termos: 

----    Pagamentos em numerário Pagamentos em numerário Pagamentos em numerário Pagamentos em numerário ––––    até até até até 150 euros150 euros150 euros150 euros    

Até 31 de dezembro podem ser realizados pagamentos em numerário 

sem limite de valor. Após esta data, só podem ser realizados 

pagamentos em numerário até ao valor de 150 euros. 

----    Pagamentos por chequePagamentos por chequePagamentos por chequePagamentos por cheque    

Só são aceites pagamentos através de cheques visados, cheques 

bancários ou cheques emitidos pela Agência de Gestão da Tesouraria e 

da Dívida Pública – IGCP, E.P.E. 

Pagamentos por multibancoPagamentos por multibancoPagamentos por multibancoPagamentos por multibanco    

Sem qualquer limite de valor 

 

Nota: O pagamento dos valores devidos não abrangidos pelo mei de pagamento de 

multibanco (pensões, Rendas, Comparticipações de Estabelecimentos integrados e 

outros) pode ser efectuado sem qualquer limite de valor, independente do meio de 

pagamento adotado. 

Legislação de referência: 

Despacho n.º 15283/2013 de 22 de novembro 

 

 



 

 

 

Para informação adicional, 

por favor contate: 
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A presente Newsletter foi elaborada pela Fiscosegur, Contabilidade, Fiscalidade e Consultoria, Lda com fins exclusivamente 

informativos, não devendo ser entendida como forma de publicidade. A informação disponibilizada bem como as opiniões aqui 

expressas são de carácter geral e não substituem, em caso algum, o aconselhamento jurídico para a resolução de casos concretos, 

não assumindo a Fiscosegur, Contabilidade, Fiscalidade e consultoria, Lda qualquer responsabilidade por danos que possam 

decorrer da utilização da referida informação. O acesso ao conteúdo desta Newsletter não implica a constituição de qualquer tipo 

de vínculo ou relação entre técnico oficial de contas e cliente ou a constituição de qualquer tipo de relação jurídica. A presente 

Newsletter é gratuita e a sua distribuição é de carácter reservado, encontrando-se vedada a sua reprodução ou circulação não 

expressamente autorizadas. Caso pretenda deixar de receber esta Newsletter, por favor envie um e-mail para o endereço 

marketing@fiscosegur.com.  
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