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PENSÃO DO REGIME NÃO CONTRIBUTIVO DE SEGURANÇA SOCIAL 
DESIGNADA POR PENSÃO SOCIAL

Decreto-Lei nº 24/2006
de 6 de Março

Atendendo à necessidade de se encontrar uma solução efectiva dos problemas 
existentes com relação à atribuição de pensões sociais de regime não contributivo, e, para 
que haja uma maior humanização dos procedimentos de acesso, a redução da situação de 
vulnerabilidade da família deixada pelo pensionista falecido e satisfazer um anseio justo 
de solidariedade social, muito sentido entre as viúvas e companheiras de pensionistas da 
Pensão de Solidariedade Social (PSS) e da Pensão Social Mínima (PSM).

Convindo, pois, uniformizar as pensões de regime não contributivo, através da 
instituição ex-novo da Pensão Social (PS), como almofada de segurança social básica, 
universal para todos os pobres que não estejam integrados em qualquer sistema formal de 
protecção social.

No uso da faculdade conferida pela alínea c), do n.º 2 do artigo 203º da Constituição, 
o Governo decreta o seguinte:

Artigo 1º
Instituição da Pensão Social 

É instituída pelo presente Decreto-Lei uma pensão do regime não contributivo de 
segurança social designada por Pensão Social, doravante denominada PS.

Artigo 2º
Tipos de PS

A PS pode ser de um dos seguintes tipos:

a) Pensão básica; 

b) Pensão social por invalidez;

c) Pensão social de sobrevivência.

Artigo 3º
Titularidade da pensão básica

1. Tem direito à pensão básica o indivíduo domiciliado em Cabo Verde, com idade 
igual ou superior a sessenta anos, com base em rendimento anual de qualquer espécie 
ou origem inferior ao limiar de pobreza extrema estabelecido pelo Instituto Nacional de 
Estatística, que não esteja nem possa ser abrangido por qualquer regime de segurança 
social, nacional ou estrangeiro.

2. O estrangeiro ou apátrida que preencha os requisitos estabelecidos no nº 1 tem 
direito à pensão básica, quando seja legalmente residente no país há pelo menos quinze 



213

Decreto-Lei nº 24/2006, de 6 de Março

anos, ou quando exista convenção de segurança social relativa a assistência social ou 
reciprocidade entre o seu país de origem e Cabo Verde. 

Artigo 4º
Titularidade da pensão social por invalidez

1. Tem direito à pensão social por invalidez o indivíduo domiciliado em Cabo Verde, 
com idade entre os dezoito e os sessenta anos, com rendimento anual de qualquer espécie 
ou origem inferior ao limiar de pobreza extrema estabelecido pelo Instituto Nacional de 
Estatística, que não esteja nem possa ser abrangido por qualquer regime de segurança 
social, nacional ou estrangeiro e sofra de incapacidade permanente para o trabalho superior 
a 75%.

2. É aplicável à pensão social por invalidez, o disposto no nº 2 do artigo 3º, com as 
necessárias adaptações.

Artigo 5º
Titularidade da pensão social de sobrevivência

1. Tem direito a pensão social de sobrevivência:

a) O cônjuge sobrevivo de titular de pensão básica ou de pensão social de 
invalidez, com domicílio em Cabo Verde, idade entre os dezoito e os sessenta 
anos e rendimento anual de qualquer espécie ou origem inferior ao limiar 
de pobreza extrema estabelecido pelo Instituto Nacional de Estatística que 
não esteja nem possa ser abrangido por qualquer regime de segurança social, 
nacional ou estrangeiro e que viva em comunhão de habitação com o de cujus 
à data da sua morte; 

b) A pessoa que vivia em união de facto reconhecível com titular de pensão 
básica ou de pensão social de invalidez, à data da morte deste, quando tenha 
domicílio em Cabo Verde, idade entre os dezoito e os sessenta anos de idade e 
rendimento anual de qualquer espécie ou origem inferior ao limiar de pobreza 
extrema estabelecido pelo Instituto Nacional de Estatística e não esteja nem 
possa ser abrangido por qualquer regime de segurança social, nacional ou 
estrangeiro. 

c) Na falta de qualquer das pessoas referidas em a) e b) ou quando renunciem, 
por escrito, ao direito, o herdeiro legal do titular de pensão básica ou de 
pensão social de invalidez que com ele vivia em economia comum, quando 
tenha domicílio em Cabo Verde, com idade entre os dezoito e os sessenta 
anos e rendimento anual de qualquer espécie ou origem inferior ao limiar 
de pobreza extrema estabelecido pelo Instituto Nacional de Estatística e 
que não esteja nem possa ser abrangido por qualquer regime de segurança 
social, nacional ou estrangeiro e sofra de incapacidade permanente de 
trabalho superior a 75%. 
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2. São equiparadas à morte do pensionista as situações de curadoria defi nitiva ou de 
morte presumida, nos termos da lei civil.

3. São ainda equiparadas a morte, para efeitos de atribuição provisória de pensão 
social de sobrevivência, as situações de público e notório desaparecimento do pensionista 
em caso de calamidade pública, sinistro ou ocorrência semelhante que justifi quem presumir 
ter sido extinta a sua vida, declarada pela câmara municipal da residência do desaparecido 
mediante prévio processo de justifi cação administrativa. 

Artigo 6º
Valor da PS

1. O valor da pensão básica é estabelecido por decreto regulamentar.

2. O valor da pensão básica considera-se automaticamente actualizado sempre que 
o sejam os vencimentos da função pública em percentagem nunca inferior à taxa mais 
elevada da actualização destes. 

3. O valor da pensão social por invalidez e de sobrevivência é igual ao da pensão 
básica.

4. A pensão do pensionista por invalidez é majorada de 50% a partir da data em que 
complete sessenta anos.

Artigo 7º
Iniciativa

A iniciativa para o reconhecimento do direito a PS pode pertencer:

a) Ao próprio interessado directo e pessoal;

b) Ao seu cônjuge, à pessoa com quem viva em união de facto reconhecível ou 
a sucessor legal que com ele viva economia comum, quando o interessado 
directo e pessoal esteja impossibilitado de tomar a iniciativa;

c) À câmara municipal da área de residência habitual do interessado, ofi ciosamente 
ou a solicitação de qualquer munícipe, subsidiariamente, quando seja publica 
e notória a carência de assistência social ao potencial benefi ciário e nem ele, 
nem as pessoas referidas na alínea b) possam tomar a iniciativa; ou

d) As outras pessoas com legitimidade nos termos do artigo 5º do Decreto 
Legislativo nº 18/97, de 10 de Novembro.

Artigo 8º
Procedimentos

1. Compete à entidade gestora do sistema de pensões de regime não contributivo a 
instrução e decisão dos pedidos de reconhecimento do direito a PS, o processamento e a 
liquidação da pensão. 



215

Decreto-Lei nº 24/2006, de 6 de Março

2. A entidade gestora do sistema de pensões do regime não contributivo pode delegar 
a instrução e actos do procedimento de reconhecimento do direito a PS, bem como a 
realização de inquéritos e averiguações e a prova de vida dos pensionistas em serviços 
administrativos centrais ou locais dependentes de outras entidades, mediante acordo prévio. 
Essa delegação deve ser publicitada através do Boletim Ofi cial, dos órgãos de comunicação 
social e da página na internet da referida entidade gestora. 

3. Os procedimentos para reconhecimento, processamento e pagamento da PS são 
regulados por portaria conjunta dos ministros responsáveis pelas áreas da segurança social 
e das fi nanças, ouvida a entidade gestora do sistema de pensões de regime não contributivo, 
sem prejuízo do disposto nos artigos 9º, 10º, 11º e 12º seguintes.

Artigo 9º
Prova dos pressupostos e requisitos

1. Os requisitos para reconhecimento do direito a PS só podem ser comprovados 
por documento emanado de entidade ofi cial competente, sem prejuízo dos poderes de 
averiguação ofi ciosa, nos termos do nº 4.

2. A incapacidade para efeito de pensão social de invalidez deve ser verifi cada pela 
Comissão de Verifi cação de Incapacidade a que se refere o artigo 74º do Decreto-Lei 
nº 5/2004, de 16 de Fevereiro, com recurso nos termos dos artigos 75º e 76º do mesmo 
diploma.

3. Do processo de reconhecimento deve sempre constar um relatório sobre as 
condições socio-económicas do interessado e do seu agregado familiar, tendo em vista o 
seu enquadramento com referência ao limiar de pobreza.

4. A entidade gestora do sistema de pensões de regime não contributivo pode, a 
todo o tempo, quando haja indícios bastantes que fundamentem suspeita de fraude no 
reconhecimento ou manutenção do direito ou no pagamento ou recebimento da pensão, 
solicitar aos interessados a renovação da prova de pressupostos e requisitos de habilitação 
exigidos pelo presente diploma ou a apresentação de comprovativos e documentos, bem 
como promover ou realizar inquéritos e investigações que julgue necessários ou convenientes 
à correcta avaliação da situação.

Artigo 10º
Prazos

1. No procedimento para o reconhecimento do direito a PS há prazos para a prática de 
actos da Administração, fi ndos os quais o requerente deve ser informado sobre a decisão a 
que o acto se refere.

2. Na falta de indicação expressa, é de vinte e um dias úteis o prazo para a prática de 
actos da Administração no procedimento para reconhecimento do direito a PS. 
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Artigo 11º
Prova de vida

1. Os benefi ciários de PS devem, durante o mês de Fevereiro de cada ano, fazer 
prova de vida, presencial, perante a entidade gestora do sistema de pensões do regime não 
contributivo ou a entidade delegada para o efeito. 

2. Na impossibilidade de o fazer pessoalmente, o benefi ciário pode, por qualquer 
meio, solicitar à câmara municipal da sua área de residência, que comprove e ateste o facto, 
por conhecimento ofi cioso ou por verifi cação directa.

3. A entidade gestora deve, de igual modo, durante o mês de Março de cada ano, 
promover ofi ciosamente através dos seus serviços ou por outra via que considere adequada, 
a confi rmação da vida ou morte dos benefi ciários de PS que não tenham feito prova de vida 
nos termos dos nºs 1 e 2

Artigo 12º
Pagamento e sua suspensão

1. A PS é devida a partir do primeiro dia do mês seguinte ao daquele em que o pedido 
for recebido pelos serviços do Centro Nacional de Pensões Sociais ou por serviço externo 
com competência delegada para instrução do respectivo procedimento, caso for reconhecido 
o respectivo direito.

2. O pagamento da PS é feito por depósito em conta bancária aberta pelo pensionista 
em qualquer instituição de crédito no país ou, subsidiariamente, através dos Correios de 
Cabo Verde.

3. A PS é automaticamente suspenso quando o pensionista deixe de fazer prova de 
vida nos termos dos nºs 1 e 2 do artigo 11º.

4. A suspensão caduca, retomando-se o pagamento da pensão, incluindo a 
correspondente ao período de suspensão no primeiro dia de Abril subsequente à suspensão, 
salvo prova da morte do pensionista.

Artigo 13º
Cessação do direito

1. O direito a PS cessa por morte do benefi ciário, sem prejuízo do disposto no artigo 
5º, e a partir do momento em que o benefi ciário deixe de reunir as condições exigidas pelo 
presente diploma para a sua titularidade.

2. O direito a pensão social de sobrevivência que se funde nos nºs 2 e 3 do artigo 
5º cessa se o pensionista ausente, presumidamente morto ou notoriamente desaparecido 
regressar ou se dele houver noticias seguras.

Artigo 14º
Restituição de pensão recebida indevidamente

1. A PS recebida após a cessação do direito a ela deve ser restituída à entidade gestora 
do sistema de pensões de regime não contributivo, dentro do prazo não superior a oito 
dias.
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2. A requerimento fundamentado do interessado pode a restituição ser feita a 
prestações, no prazo máximo de dois meses.

Artigo 15º
Financiamento

A PS é fi nanciada integralmente pelo Estado, através de verba inscrita, anualmente, no 
Orçamento do Estado e transferida para a entidade gestora do sistema de pensões de regime 
não contributivo.

Artigo 16º
Entidade gestora

1. A entidade gestora do sistema de pensões de regime não contributivo é um 
estabelecimento público do Estado, sob a superintendência do ministro responsável pela 
área da segurança social.

2. Os estatutos e a organização dos serviços da entidade gestora do sistema de pensões 
de regime não contributivo são estabelecidos por decreto regulamentar.

Artigo 17º
Gratuitidade e urgência

1. São praticados, passados ou fornecidos gratuitamente e com carácter de urgência, 
no prazo máximo de três dias úteis, todos os actos, certidões, atestados, relatórios, pareceres 
e informações e outros documentos destinados a procedimentos relativos a PS ou que neles 
se destinem a produzir efeitos.

2. Os requerimentos, petições, reclamações, exposições, recursos, respostas e 
quaisquer outros documentos ou actos dos interessados em procedimentos relativos a PS 
ou destinados a produzir neles efeito são gratuitos, estando isentos de selos, preparos, 
emolumentos ou quaisquer outros encargos.

Artigo 18º
Benefi ciários da Pensão Social Mínima e da Pensão

da solidariedade Social

1. Independentemente do disposto nos artigos 3º e 4º consideram-se com direito a PS:

a) Os pensionistas da pensão social instituída pelo Decreto-lei nº 2/95, de 23 de 
Janeiro, à data da entrada em vigor do presente diploma;

b) Os pensionistas da PSS instituída pelo Decreto-lei nº 29/2003 de 25 de Agosto, 
à data da entrada em vigor da presente diploma. 

3. Podem habilitar-se à pensão de sobrevivência, nos termos do presente diploma, 
alternativamente, o cônjuge sobrevivo ou o herdeiro legal de pessoa falecida que à data da 
morte era titular da PSM e PSS, ou, ainda, a pessoa que com esse titular vivia em união 
de facto reconhecível, desde que preencham as demais condições do artigo 5º do presente 
diploma.
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Artigo 19º
Alteração ao Decreto-lei nº 2/95, de 23 de Janeiro

O artigo 2º do Decreto-lei nº 2/95, de 23 de Janeiro, passa a ter a seguinte redacção:

“Artigo 2º

A PSM assegura a cada benefi ciário, isolada ou cumulativamente, a prestação gratuita 
de cuidados de saúde e o fornecimento de ajuda alimentar, dentro dos limites estabelecidos 
nos termos do n.º 2 do artigo 7º.”

Artigo 20º
Revogação

São revogados o artigo 5º e os nºs 2, 3 e 4 do artigo 6º do Decreto-lei nº 2/95, de 23 de 
Janeiro que passam a ter a seguinte redacção:

“ Artigo 6º

1. […].

2. [revogado].

3. [revogado].

4. [revogado].”

Artigo 21º
Entrada em vigor

O presente diploma entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros.

José Maria Pereira Neves - Sidónio Fontes Lima Monteiro.

Promulgado em  17 de Janeiro de 2006.

Publique-se.

O Presidente da República (Interino), ARISTIDES RAIMUNDO LIMA

Referendado em 17 de Janeiro de 2006

O Primeiro-Ministro, José Maria Pereira Neves.


