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PROPOSTA DE LEI Nº 51/XII 
 

Altera a Lei do Orçamento do Estado para o ano de 2012, aprovada pela  

Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, no âmbito da Iniciativa de Reforço da 

Estabilidade Financeira 

 

PROPOSTA DE ADITAMENTO 

 

Ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, os Deputados abaixo 

assinados apresentam a seguinte proposta de aditamento à Proposta de Lei n.º 51/XII: 

 

Artigo 8.º-B 

Alteração ao Código do Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis 

O artigo 17.º do Código do Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de novembro, abreviadamente designado por 

Código do IMT, passa a ter a seguinte redação: 

«Artigo 17.º 

[…] 

1 – […]. 

2 – […]. 

3 – […]. 

4 – […]. 

5 – […]. 

6 – […]. 

7 – O disposto no n.º 4 não se aplica quando o adquirente seja pessoa singular.» 
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Palácio de S. Bento, 17 de abril de 2012 

 

Os Deputados dos Grupos Parlamentares do PSD e do CDS-PP, 

 

       Miguel Frasquilho Vera Rodrigues 

 Carlos Alberto Gonçalves 

   Carlos Páscoa Gonçalves 

         Maria João Ávila 

      Paulo Batista Santos 

 



 
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA  

 

1 

PROPOSTA DE LEI Nº 51/XII 
 

Altera a Lei do Orçamento do Estado para o ano de 2012, aprovada pela  

Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, no âmbito da Iniciativa de Reforço da 

Estabilidade Financeira 

 

PROPOSTA DE ADITAMENTO 

 

Ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, os Deputados abaixo 

assinados apresentam a seguinte proposta de aditamento à Proposta de Lei n.º 51/XII: 

 

Artigo 8.º-A 

Alteração ao Código do Imposto Municipal sobre Imóveis 

1 – O artigo 112.º do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis, aprovado pelo Decreto-Lei 

n.º 287/2003, de 12 de novembro, abreviadamente designado por Código do IMI, passa a ter a 

seguinte redação: 

«Artigo 112.º 

[…] 

1 – […]. 

2 – […]. 

3 – […]. 

4 – […]. 

5 – […]. 

6 – […]. 

7 – […]. 

8 – […]. 
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9 – […]. 

10 – […]. 

11 – […]. 

12 – […]. 

13 – […]. 

14 – […]. 

15 – […]. 

16 – O disposto no n.º 4 não se aplica aos prédios que sejam propriedade de pessoas 

singulares.» 

2 – A nova redação dada ao artigo 112.º do Código do IMI é aplicável ao imposto respeitante 

aos anos de 2011 e seguintes. 

 

 

Palácio de S. Bento, 17 de abril de 2012 

 

Os Deputados dos Grupos Parlamentares do PSD e do CDS-PP, 

 

       Miguel Frasquilho Vera Rodrigues 

 Carlos Alberto Gonçalves 

   Carlos Páscoa Gonçalves 

         Maria João Ávila 

      Paulo Batista Santos 
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PROPOSTA DE LEI Nº 51/XII 
 

Altera a Lei do Orçamento do Estado para o ano de 2012, aprovada pela  

Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, no âmbito da Iniciativa de Reforço da 

Estabilidade Financeira 

 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 

 

Ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, os Deputados abaixo 

assinados apresentam a seguinte proposta de alteração à Proposta de Lei n.º 51/XII: 

 

Artigo 4.º 

[…] 

[…]: 

«… 

Artigo 20.º-A 

[…] 

1 - Durante o ano de 2012 podem ocorrer promoções de militares das Forças Armadas e da 

Guarda Nacional Republicana, de pessoal com funções policiais da Polícia de Segurança 

Pública, de pessoal da Polícia Marítima e de outro pessoal militarizado e de pessoal do corpo 

da guarda prisional, mediante despacho prévio dos membros do Governo responsável pela 

área das finanças e da tutela, justificada que esteja a sua necessidade. 

2 – […]. 

3 – […]. 

4 – […]. 
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…» 

 

Palácio de S. Bento, 17 de abril de 2012 

 

Os Deputados dos Grupos Parlamentares do PSD e do CDS-PP, 

 

        Miguel Frasquilho Vera Rodrigues 

          Duarte Pacheco 

   Cristóvão Ventura Crespo 

 



 
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA  

 

1 

PROPOSTA DE LEI Nº 51/XII 
 

Altera a Lei do Orçamento do Estado para o ano de 2012, aprovada pela  

Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, no âmbito da Iniciativa de Reforço da 

Estabilidade Financeira 

 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 

 

Ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, os Deputados abaixo 

assinados apresentam a seguinte proposta de alteração à Proposta de Lei n.º 51/XII: 

 

Artigo 5.º 

[…] 

1 - […]: 

«Artigo 16.º 

[…] 

1 – […]. 

2 – […]. 

3 – […]. 

4 – […]. 

5 – […]. 

6 – […]. 

7 – […]. 

8 – O sujeito passivo deve solicitar a inscrição como residente não habitual no ato da 

inscrição como residente em território português ou, posteriormente, até 31 de 

março, inclusive, do ano seguinte àquele em que se torne residente nesse território.  
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9 – […]. 

10- […].» 

2 – O novo prazo previsto no n.º 8 do artigo 16.º do Código do IRS não é aplicável aos 

sujeitos passivos que se tenham tornado residentes em território português até 31 de 

dezembro de 2011 e tenham solicitado, até à data da entrada em vigor da presente lei, a 

inscrição como residente não habitual nos termos da redação anterior daquela disposição, a 

qual não previa qualquer limite temporal para a apresentação deste pedido.» 

 

Palácio de S. Bento, 17 de abril de 2012 

 

Os Deputados dos Grupos Parlamentares do PSD e do CDS-PP, 

 

        Miguel Frasquilho Vera Rodrigues 

          Duarte Pacheco 

   Cristóvão Ventura Crespo 
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PROPOSTA DE LEI Nº 51/XII 
 

Altera a Lei do Orçamento do Estado para o ano de 2012, aprovada pela  

Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, no âmbito da Iniciativa de Reforço da 

Estabilidade Financeira 

 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 

 

Exposição de Motivos 

A alteração visa salvaguardar as expectativas legítimas dos aposentados beneficiários dos 

fundos de pensões que transitaram para a segurança social, de poderem exercer funções 

públicas remuneradas, tal como sucederia, em face do regime legal à data e atualmente 

vigente, se tal transição de fundos não tivesse ocorrido. Aliás, tal como sucede no caso dos 

trabalhadores bancários aposentados após 1/1/2012, cujas pensões continuam a ser 

suportadas pelos fundos de pensões dos bancos. 

Acresce que esta solução permite ainda ao Estado “beneficiar” da prestação da atividade de 

aposentados daquele universo sempre que o interesse público o justifique (designadamente 

em razão da eventuais competências específicas de que a Administração tenha necessidade). 

Assim, ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, os Deputados abaixo 

assinados apresentam a seguinte proposta de alteração à Proposta de Lei n.º 51/XII: 

 

Artigo 16.º 

[…] 

1 - [...]. 

2 - […]. 

3 - Aos reformados e pensionistas abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 127/2011, de 31 de 

dezembro, não é aplicável o disposto no n.º 15 do artigo 20.º e nos artigos 25.º e 202.º da 

Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, bem como nos n.ºs 2 e 3 do artigo 162.º da Lei 
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n.º 55-A/2010, de 31 de dezembro, que continua a vigorar nos termos do n.º 1 do artigo 

20.º da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro. 

 

Palácio de S. Bento, 17 de abril de 2012 

 

Os Deputados dos Grupos Parlamentares do PSD e do CDS-PP, 

 

        Miguel Frasquilho Vera Rodrigues 

          Duarte Pacheco 

   Cristóvão Ventura Crespo 
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PROPOSTA DE LEI Nº 51/XII 
 

Altera a Lei do Orçamento do Estado para o ano de 2012, aprovada pela  

Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, no âmbito da Iniciativa de Reforço da 

Estabilidade Financeira 

 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 

 

Ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, os Deputados abaixo 

assinados apresentam a seguinte proposta de alteração à Proposta de Lei n.º 51/XII: 

 

Artigo 20.º 

[…] 

1 - O disposto no n.º 15 do artigo 20.º e no artigo 25.º da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de 

dezembro, e nos n.ºs 2 e 3 do artigo 162.º da Lei n.º 55-A/2010, de 31 de dezembro, que 

continua a vigorar nos termos do n.º 1 do artigo 20.º da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de 

dezembro, abrange todas as pensões pagas a qualquer título, nomeadamente pensões de 

sobrevivência, subvenções e prestações pecuniárias equivalentes que não estejam 

expressamente excluídas por disposição legal. 

2 - Para efeitos de aplicação do disposto no n.º 15 do artigo 20.º e nos n.os 1 e 2 do artigo 

25.º da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, considera-se a soma de todas as pensões, 

subvenções e prestações referidas no número anterior da mesma natureza, percebidas 

pelo mesmo titular. 

3 - Para efeitos do disposto no número anterior, considera-se que têm a mesma natureza, 

por um lado, as pensões, subvenções e prestações atribuídas por morte e, por outro, 

todas as restantes, independentemente do ato, facto ou fundamento subjacente à sua 

concessão. 

4 - (anterior n.º 3) 
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5 - (anterior n.º 4) 

 

Palácio de S. Bento, 17 de abril de 2012 

 

Os Deputados dos Grupos Parlamentares do PSD e do CDS-PP, 

 

        Miguel Frasquilho Vera Rodrigues 

          Duarte Pacheco 

   Cristóvão Ventura Crespo 
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PROPOSTA DE LEI Nº 51/XII 
 

Altera a Lei do Orçamento do Estado para o ano de 2012, aprovada pela  

Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, no âmbito da Iniciativa de Reforço da 

Estabilidade Financeira 

 

PROPOSTA DE SUBSTITUIÇÃO 

 

Ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, os Deputados abaixo 

assinados apresentam a seguinte proposta de substituição do artigo 15.º da Proposta de Lei 

n.º 51/XII: 

 

Artigo 15.º 

Aditamento ao Decreto-Lei n.º 42/2001, de 9 de Fevereiro 

É aditado ao Decreto-Lei n.º 42/2001, de 9 de fevereiro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 

112/2004, de 13 de maio, e pelas Leis n.ºs 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de 

abril, e 64-B/2011, de 30 de dezembro, o artigo 6.º-A, com a seguinte redação: 

«Artigo 6.º-A 

Caixa postal electrónica 

1 - Os executados em processos de execução fiscal por dívidas à segurança social são 

obrigados a possuir uma caixa postal electrónica. 

2 - Para efeitos deste artigo são considerados executados sujeitos a esta obrigação 

acessória as entidades empregadoras e os trabalhadores independentes. 

3 – O regime da obrigação prevista no presente artigo é regulamentado em diploma 

próprio.» 
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Palácio de S. Bento, 17 de abril de 2012 

 

Os Deputados dos Grupos Parlamentares do PSD e do CDS-PP, 

 

        Miguel Frasquilho Vera Rodrigues 

          Duarte Pacheco 

   Cristóvão Ventura Crespo 

 


