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Proposta de Lei n.º 33/XIV/1.ª 

(Aprova o Orçamento Suplementar para 2020) 

 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 

 

“Artigo 9.º  

Inexegibilidade de pagamentos por conta em sede de IRS ou IRC de 2020 

 

1 – Durante o ano de 2020, não são exigíveis os seguintes pagamentos, em sede de IRS 

e de IRC: 

a) Pagamentos por conta previstos no art.º 102.º do Código do Imposto sobre o 

Rendimento das Pessoas Singulares (CIRS); 

b) Pagamentos por conta previstos no art.º 104.º do Código do Imposto sobre 

Pessoas Coletivas (CIRC); 

c) Pagamento especial por conta previsto no art.º 106.º do CIRC. 

2 – Sem prejuízo do disposto no número anterior, as entidades abrangidas pela dispensa 

prevista no número anterior que pretendam efetuar o Pagamento por Conta podem 

realizar esse pagamento, nos termos e nos prazos definidos por lei ou por diploma 

regulamentar. 

3 – O disposto no presente artigo não se aplica à retenção na fonte, prevista nos artigos 

98.º a 101.º-D do CIRS”. 

Palácio de São Bento, 16 de junho de 2020 

Os Deputados do Grupo Parlamentar do CDS-PP, 

 

Nota Justificativa: 

•  
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• Numa altura em que as pessoas e as empresas se esforçam por retomar a 

atividade, e assim proteger postos de trabalho e consequentes rendimentos, é 

fundamental que o Governo não retire nem diminua esses rendimentos através 

de adiantamentos por conta de impostos que, provavelmente, nem chegam a 

ser devidos; 

• A razão é simples: estas obrigações fiscais mais não são que pagamentos devidos 

por conta de impostos sobre rendimentos auferidos durante o ano de 2020, que 

dificilmente chegarão a ser devidos, tendo em conta as dificuldades que têm sido 

vividas pelas pessoas e pelas empresas durante este ano; 

• Apesar se ter sido aprovada a suspensão dos pagamentos por conta, a medida 

depende de regulamentação, pelo que, é fundamental aprovar uma norma que 

impeça à AT de exigir os pagamentos. 

• A medida é neutra, do ponto de vista da receita total intra-anual que o Estado 

irá receber, apenas tendo efeito na tesouraria; 

• Assim sendo, propõe-se que não seja exigível o pagamento por conta previsto 

no art.º 102.º do CIRS e, bem assim, aos pagamentos por conta previstos no art.º 

104.º e ao Pagamento Especial por Conta previsto no art.º 106.º, todos do CIRC; 

• É o mínimo que o Estado poderá fazer, dadas as dificuldades que ainda estão a 

ser vividas pelas pessoas e pelas empresas. 



Grupo Parlamentar      

 

 Proposta de Lei n.º 33/XIV/1.ª 
 

Proposta de Alteração 

Extensão do apoio à retoma progressiva a gerentes e a IPSS`s 

Ao abrigo das disposições constitucionais, legais e regimentais aplicáveis, os Deputados do 

CDS-PP apresentam a seguinte Proposta de Alteração à Proposta de Lei n.º 33/XIV/1.ª: 

 

“Artigo 3.º 

Aditamento à Lei n.º 2/2020, de 31 de março 

São aditados à Lei n.º 2/2020, de 31 de março, na sua redação atual, os artigos 77.º-A e 325.º 

A, com a seguinte redação: 

 

Artigo 325.º-A 

Autorização legislativa para apoios ao emprego na retoma 

1 – Fica o Governo autorizado a criar, no âmbito da pandemia da doença COVID-19, um apoio 

extraordinário à retoma progressiva de atividade em empresas em situação de crise 

empresarial, incluindo as entidades empregadoras do setor social, com redução de período 

normal de trabalho e a estabelecer limitações aos despedimentos e à distribuição de 

dividendos. 

2 - A autorização legislativa prevista no número anterior é concedida com os seguintes sentido 

e extensão: 

a) (…) 

b) (…) 

c) (…) 

d) (…) 

e) (…) 

f) Prever que o apoio extraordinário à retoma progressiva de atividade é concedido, 

com as necessárias adaptações, aos gerentes das micro pequenas e médias 

empresas, tenham ou não participação no capital da empresa, aos empresários em 

nome individual, bem como aos membros dos órgãos estatutários que estejam, 

nessa qualidade, exclusivamente abrangidos pelos regimes de segurança social. 

3 – (…).” 

PA 13.2 
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Palácio de São Bento, 

 

Os Deputados do Grupo Parlamentar do CDS-PP, 

Telmo Correia 

Cecília Meireles  

João Almeida 

Ana Rita Bessa 

João Gonçalves Pereira 

 

Nota Justificativa: 

 

O CDS–PP defendeu, desde o início do estado de emergência, o alargamento da abrangência e da 

celeridade da resposta do Estado, com medidas e apoios concretos que também permitam 

salvaguardar o importante sector do Comércio e Serviços, que representa mais de 200.000 empresas 

e 1.700.000 postos de trabalho em Portugal, e preservar o modo de vida dos respetivos empresários. 

 

Com efeito, a esmagadora maioria destas empresas do pequeno comércio são pequenos 

estabelecimentos comerciais – cafés, restaurantes, cabeleireiros, agências de documentação, a 

escolha é variada –, em que o gerente/empresário, a par dos demais trabalhadores da empresa, 

assegura diariamente o giro comercial. 

 

Para o CDS-PP não subsistem dúvidas de que quaisquer sociedades comerciais, cujos gerentes tenham 

remuneração registada e descontem para a segurança social exclusivamente nessa qualidade devem 

poder garantir a estes os mesmos apoios extraordinários que a nova medida destina aos restantes 

trabalhadores da empresa. 

 

Entendemos também que este apoio deve ser alargado aos empresários em nome individual. 

 

Por último, tal como acontecia no Layoff simplificado, defendemos que esta nova medida deve 

abranger também as entidades empregadoras do setor social 
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