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Proposta de Lei n.º 33/ XIV / 1.ª 

APROVA O ORÇAMENTO SUPLEMENTAR PARA 2020  

 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO E ADITAMENTO 

 

CAPÍTULO I 

Disposição geral 

 

Artigo 1.º 

Objeto 

A presente lei: 

a) (…); 

b) (…); 

c) (…); 

d) (…);  

e) Procede à alteração da Lei n.º 13/2020, de 7 de maio, na sua redação atual. 

 

CAPÍTULO II 

Alterações legislativas 

 

(…) 

 

Secção IV 

Lei n.º 13/2020, de 7 de maio 

 

Artigo 7.º-A 

Alteração à Lei n.º 13/2020, de 7 de maio 

Os artigos 2.º e 5.º da Lei n.º 13/2020, de 7 de maio, na sua redação atual, passam a 

ter a seguinte redação: 

 

“Artigo 2.º 

(…) 
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1 – (…):  

a) (…);  

b) (…):  

i) (…);  

ii) (…);  

c) (…);  

d) (…):  

i) (…);  

ii) (…);  

iii) Outros estabelecimentos e unidades de saúde do setor privado ou social, desde que 

inseridos no plano nacional do SNS de combate à COVID-19, tendo para o efeito 

contratualizado com o Ministério da Saúde essa obrigação, ou outros, e identificados em 

lista a aprovar por despacho dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças, 

da saúde e do trabalho, da solidariedade e da segurança social;  

iv) (…).  

2 – (…).  

3 – (…).  

(…) 

 

Artigo 5.º 

(…) 

Sem prejuízo do disposto no artigo seguinte, o artigo 2.º é aplicável às transmissões e 

aquisições intracomunitárias de bens efetuadas no território nacional durante o período 

compreendido entre 30 de janeiro de 2020 e 31 de dezembro de 2020.” 

 

Nota justificativa: Alarga-se o prazo da isenção de IVA de bens necessários para o combate 

à COVID-19, pretendendo-se aliviar a tesouraria das entidades que estão na linha da frente 

do combate à pandemia e apoio à população mais afetada pela COVID-19, medida com 

especial impacto nas IPSS, e abre-se a porta à inclusão de estabelecimentos e unidades de 

saúde do setor privado ou social que não estejam inseridos no plano nacional do SNS de 

combate à COVID-19.  

 

Palácio de São Bento, 24 de junho de 2020 
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O Deputado 

João Cotrim Figueiredo 
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Proposta de Lei n.º 33/ XIV / 1.ª 

APROVA O ORÇAMENTO SUPLEMENTAR PARA 2020  

 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO E ADITAMENTO 

 

 

 CAPÍTULO I 

Disposição geral 

 

Artigo 1.º 

Objeto 

A presente lei: 

a) (…); 

b) (…); 

c) (…); 

d) (…);  

e) Procede à alteração ao Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua redação 

atual. 

 

CAPÍTULO II 

Alterações legislativas 

 

(…) 

 

Secção IV 

Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março 

 

Artigo 7.º-A 

Alteração ao Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março 

O artigo 26.º da Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua redação atual, 

passa a ter a seguinte redação: 
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“Artigo 26.º 

1 – (…). 

2 – (…). 

3 – Durante o período de aplicação desta medida, o trabalhador independente tem 

direito a um apoio financeiro com duração de um mês, prorrogável mensalmente, até 

um máximo de seis meses, correspondente ao valor da remuneração registada como 

base de incidência contributiva, com o limite mínimo do valor do IAS. 

4 – (…). 

5 – (…). 

6 - O apoio previsto no presente artigo é concedido, com as necessárias adaptações, 

aos gerentes das micro e pequenas empresas, tenham ou não participação no capital 

da empresa, aos empresários em nome individual, bem como aos membros dos 

órgãos estatutários de fundações, associações ou cooperativas com funções 

equivalentes às daqueles, que estejam, nessa qualidade, exclusivamente abrangidos 

pelos regimes de segurança social. 

7 – (…). 

8 – (…). 

9 – (…).” 

(…) 

 

CAPÍTULO V  

Disposições transitórias e finais  

 

(…) 

 

Artigo 17.º 

Produção de efeitos 

1 – (Anterior corpo do artigo). 

2 – O artigo 7.º-A produz efeitos à data da produção de efeitos do Decreto-Lei n.º 10-

A/2020, de 13 de março. 

 

Nota justificativa: O rendimento dos sócios-gerentes deve ser apoiado durante esta crise. O 

Governo ignorou o tema durante grande parte da pandemia e, quando legislou, optou por 
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manter desprotegida uma parte muito relevante do tecido empresarial português. Pretende-

se, através desta medida, repor o mínimo de justiça para com estes trabalhadores. 

 

Palácio de São Bento, 24 de junho de 2020 

 

O Deputado 

João Cotrim Figueiredo 
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Proposta de Lei n.º 33/ XIV / 1.ª 

APROVA O ORÇAMENTO SUPLEMENTAR PARA 2020  

 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO E ADITAMENTO 

 

CAPÍTULO I 

Disposição geral 

 

Artigo 1.º 

Objeto 

A presente lei: 

a) (…); 

b) (…); 

c) (…); 

d) (…);  

e) Procede à alteração do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas 

Singulares (Código do IRS), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442 -A/88, de 30 de 

novembro, na sua redação atual. 

 

CAPÍTULO II 

Alterações legislativas 

 

(…) 

Secção IV 

Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares 

 

Artigo 7.º-A 

Alteração ao Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares 

O artigo 2.º-B do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares 

(Código do IRS), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442 -A/88, de 30 de novembro, na 

sua redação atual, passa a terá a seguinte redação:  
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“Artigo 2.º-B 

Isenção de rendimentos da categoria A 

1 - Os rendimentos da categoria A, auferidos por sujeito passivo entre os 18 e os 26 anos, 

que não seja considerado dependente, ficam parcialmente isentos de IRS, nos quatro 

primeiros anos de obtenção de rendimentos após o ano da conclusão de ciclo de estudos 

igual ou superior ao nível 4 do Quadro Nacional de Qualificações, mediante opção na 

declaração de rendimentos a que se refere o artigo 57.º.  

2 – (…). 

3 - A isenção a que se refere o n.º 1 é de 100% no primeiro ano, de 75% no segundo 

ano, de 50% no terceiro ano e de 25% no quarto ano.  

4 – (…). 

5 – (…).” 

 

(…) 

 

CAPÍTULO V 

Disposições transitórias e finais 

 

(…) 

 

Artigo 16.º 

Norma revogatória 

São revogados os n.ºs 1 e 2 do artigo 318.º e o n.º 1 do artigo 329.º da Lei n.º 2/2020, de 

31 de março, na sua redação atual. 

 

Nota justificativa: Pretende-se com a presente proposta fomentar o mercado de trabalho e 

promover o emprego jovem, criando mais oportunidades e condições para o mínimo esforço 

fiscal, mitigando a fuga de talentos. 

 

Palácio de São Bento, 24 de junho de 2020 

 

O Deputado 

João Cotrim Figueiredo 
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Proposta de Lei n.º 33/ XIV / 1.ª 

APROVA O ORÇAMENTO SUPLEMENTAR PARA 2020 

 

PROPOSTA DE ADITAMENTO, ALTERAÇÃO E ELIMINAÇÃO 

 

CAPÍTULO I 

Disposição geral 

 

Artigo 1.º 

Objeto 

A presente lei: 

a) (…); 

b) (…); 

c) (…); 

d) (…);  

e) Procede à alteração do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas 

Coletivas (Código do IRC), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442-B/88, de 30 de 

novembro, na sua redação atual; 

f) Procede à alteração do Estatuto dos Benefícios Fiscais, aprovado pelo Decreto-Lei 

n.º 215/89, de 1 de julho, na sua redação atual. 

                                                              

(…) 

 

CAPÍTULO II 

Alterações legislativas 

 

(…) 

Secção IV 

Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas 

 

Artigo 7.º-A 

Alteração ao Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas 

PA 8.4 
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O artigo 95.º do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442-B/88, de 30 de novembro, na sua redação atual, 

passa a ter a seguinte redação: 

 

“Artigo 95.º 

(...) 

1 – (...).  

2 – No caso dos lucros que uma sociedade residente em território português e não 

isenta de IRC, ou sujeita ao imposto referido no artigo 7.º, pague ou coloque à 

disposição de entidades residentes noutro Estado membro da União Europeia ou do 

Espaço Económico Europeu, neste caso desde que exista obrigação de cooperação 

administrativa em matéria fiscal equivalente à estabelecida na União Europeia, pode 

haver lugar à devolução do imposto retido e pago na parte em que seja superior ao 

que resultaria da aplicação das taxas previstas no n.º 1 do artigo 87.º.  

3 – (...).  

4 – (...).  

5 – (...).” 

 

Secção V 

Estatuto dos Benefícios Fiscais 

 

Artigo 7.º.-D 

Alteração ao Estatuto dos Benefícios Fiscais 

O artigo 22.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

215/89, de 1 de julho, na sua redação atual, passa a ter seguinte redação: 

“Artigo 22.º 

(...) 

1 – (...).  

2 – (...).  

3 – (...).  

4 – (...). 

5 – (...).  

6 – As entidades referidas no n.º 1 estão isentas de derrama municipal.  

7 – (...).  
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8 – (...).  

9 – (...).  

10 – (...).  

11 – (...).  

12 – (...).  

13 – (...).  

14 – (...).  

15 – (...).  

16 – (...).” 

(…) 

 

Artigo 10.º 

Incentivo às reestruturações empresariais 

1 – (…):  

a) (…);   

b) (…);  

c) (…); 

d) (…);  

e) (…); 

f) (…); 

g) (…).  

2 – (…). 

3 - Eliminado.  

4 – (…). 

5 – (…):  

a) (…);  

b) (…). 

 

Artigo 16.º 

Norma revogatória 

São revogados: 

a) Os n.ºs 1 e 2 do artigo 318.º da Lei n.º 2/2020, de 31 de março, na sua redação atual; 

b) O n.º 3 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 66/2016, de 3 de novembro;  

c) O n.º 4 do artigo 7.º do Anexo do Decreto-Lei n.º 92/2018, de 13 de novembro; 
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d) Os artigos 87.º-A, 104.º-A e 105.º-A do Código do Imposto sobre o Rendimento das 

Pessoas Coletivas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442-B/88, de 30 de novembro, na 

sua redação atual. 

 

Nota justificativa: Pretende-se com esta proposta eliminar a derrama estadual. Não se 

devendo de deixar de ter em conta a sua criação com natureza extraordinária e temporária, a 

derrama estadual contraria os fundamentos de não progressividade e implica uma 

complexificação do sistema jurídico-tributário que deve ser simplificado. A medida beneficia 

igualmente uma redução da carga fiscal, atenuando obrigações fiscais das empresas num 

momento no qual a capacidade de investimento e liquidez serão fundamentais para permitir 

a sobrevivência das mesmas e para evitar a destruição de tecido produtivo e postos de 

trabalho. 

 

Palácio de São Bento, 24 de junho de 2020 

 

O Deputado 

João Cotrim Figueiredo 
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Proposta de Lei n.º 33/ XIV / 1.ª 

APROVA O ORÇAMENTO SUPLEMENTAR PARA 2020  

 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO E ADITAMENTO 

 

CAPÍTULO I 

Disposição geral 

 

Artigo 1.º 

Objeto 

A presente lei: 

a) (…); 

b) (…); 

c) (…); 

d) (…);  

e) Procede à alteração do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas 

Coletivas (Código do IRC), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442-B/88, de 30 de 

novembro, na sua redação atual. 

 

CAPÍTULO II 

Alterações legislativas 

 

(…) 

Secção IV 

Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas 

 

Artigo 7.º-A 

Alteração ao Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas 

O artigo 52.º do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442-B/88, de 30 de novembro, na sua redação atual, 

passa a ter a seguinte redação: 
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“Artigo 52.º 

(…) 

1 – Sem prejuízo do disposto no número seguinte, os prejuízos fiscais apurados em 

determinado período de tributação, nos termos das disposições anteriores, são 

deduzidos aos lucros tributáveis, havendo-os, dos períodos de tributação posteriores.  

2 – (...). 

 3 – (...).  

4 – (...).  

5 – (...). 

6 – (...).  

7 – (...).  

8 – (...).  

9 – (...).  

10 – (...).  

11 – (...).  

12 – (...).  

13 – (...).  

14 – (...).  

15 – (...).” 

(…) 

 

CAPÍTULO III 
Disposições fiscais 

 
 

Artigo 8.º 
Regime especial de reembolso de prejuízos fiscais 

 
1 - Os sujeitos passivos que exerçam, diretamente e a título principal, uma atividade 

económica de natureza agrícola, comercial ou industrial e que apurem prejuízos 

fiscais nos períodos de tributação de 2020 e 2021, poderão requerer, na declaração 

periódica de rendimentos prevista no artigo 120.º do Código do Imposto sobre o 

Rendimento das Pessoas Coletivas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442-B/88, de 30 

de novembro, na sua redação atual (Código do IRC), relativa a cada um desses 

períodos, o reembolso de uma quantia que não poderá exceder o menor de entre os 

seguintes montantes: 
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a) o montante do prejuízo fiscal apurado nesse exercício, multiplicado pela taxa de 

21% prevista no n.º 1 do artigo 87.º do Código do IRC; 

b) a soma dos montantes de imposto liquidados, nos termos do artigo 90.º do Código 

do IRC, nos cinco períodos de tributação anteriores ao exercício de 2020, líquidos 

das deduções previstas no n.º 2 desse artigo. 

2 - Para efeitos da alínea b) do número anterior, entende-se que a soma dos 

montantes de imposto aí referida inclui a derrama estadual liquidada naqueles 

exercícios, apurada nos termos do artigo 87.º-A do Código do IRC. 

3 - A soma dos reembolsos de imposto requeridos por um sujeito passivo nos termos 

do n.º 1 não poderá ainda exceder, na sua globalidade, o montante mencionado na 

alínea b) daquele número. 

4 - O Governo aprova, por Portaria, modelos oficiais da declaração periódica de 

rendimentos prevista no artigo 120.º do Código de IRC que incorporem, nos períodos 

de tributação de 2020 e 2021, o regime previsto no presente artigo. 

 

Nota justificativa: Pretende-se que seja possível abater os prejuízos fiscais de 2020 e 2021 

aos lucros tributados nos 5 anos anteriores, reembolsando as empresas que deram o seu 

contributo fiscal no passado e que passam por dificuldades excecionais nesta crise. Promove-

se, portanto, uma solução de simples aplicação, sem entraves burocráticos e altamente 

direcionada para as empresas que já revelaram a sua viabilidade no passado e que hoje 

realmente precisam de fôlego financeiro. 

Pretende-se, igualmente, que, à semelhança do que acontece em diversos países da União 

Europeia, se implemente o fim da caducidade dos prejuízos fiscais, traduzindo uma lógica 

económica de longo prazo na vida fiscal das nossas empresas. 

 
 
 
Palácio de São Bento, 24 de junho de 2020 

 

O Deputado 

João Cotrim Figueiredo 
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Proposta de Lei n.º 33/ XIV / 1.ª 

APROVA O ORÇAMENTO SUPLEMENTAR PARA 2020  

 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO E ADITAMENTO 

 

 CAPÍTULO I 

Disposição geral 

 

Artigo 1.º 

Objeto 

A presente lei: 

a) (…); 

b) (…); 

c) (…); 

d) (…);  

e) Procede à décima sexta alteração ao Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 

7/2009, de 12 de fevereiro, na sua redação atual. 

 

CAPÍTULO II 

Alterações legislativas 

 

(…) 

 

Secção IV 

Código do Trabalho 

 

Artigo 7.º-A 

Alteração ao Código do Trabalho 

Os artigos 208.º-A, 238.º e 392.º da Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, na sua redação 

atual, passam a ter a seguinte redação: 

 

“Artigo 208.º-A 

PA 8.6 
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(…) 

1 - O regime de banco de horas pode ser instituído por acordo entre o empregador e 

o trabalhador, podendo, neste caso, o período normal de trabalho ser aumentado até 

duas horas diárias e atingir 50 horas semanais, tendo o acréscimo por limite 150 horas 

por ano, e devendo o mesmo acordo regular os aspetos referidos no n.º 4 do artigo 

anterior.  

2 - O acordo que institua o regime de banco de horas pode ser celebrado mediante 

proposta, por escrito, do empregador, e aceitação, por escrito, do trabalhador, nos 14 

dias seguintes ao conhecimento da mesma.  

3 - Constitui contraordenação grave a prática de horário de trabalho em violação do 

disposto neste artigo. 

(…) 

 

Artigo 238.º 

(…) 

1 – (…).  

2 – (…).  

3 – (…).  

4 - (…)  

5 - O trabalhador pode renunciar ao gozo de dias de férias que excedam 15 dias úteis, ou a 

correspondente proporção no caso de férias no ano de admissão, sem redução da retribuição 

e do subsídio relativos ao período de férias vencido, que cumulam com a retribuição do 

trabalho prestado nesses dias.  

6 – (…). 

(…) 

 

Artigo 392.º 

(…) 

1 - Em caso de micro, pequena ou média empresa ou de trabalhador que ocupe cargo de 

administração, de direção ou cargo intermédio, o empregador pode requerer ao tribunal 

que exclua a reintegração, com fundamento em factos e circunstâncias que tornem o regresso 

do trabalhador gravemente prejudicial e perturbador do funcionamento da empresa.  

2 – (…).  

3 – (…). 
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(…)” 

 

Nota justificativa: Pretende-se a reintrodução dos bancos de horas individuais, por acordo 

expresso entre trabalhador e empresa. 

Pretende-se que seja possível, por opção do trabalhador e acordo da empresa, a substituição 

do gozo de férias por trabalho com remuneração acrescida (tendo como limite mínimo o 

gozo de 15 dias de férias por ano civil). 

Pretende-se alargar a possibilidade de indemnização em substituição de reintegração a pedido 

do empregador a pequenas e médias empresas (não apenas microempresas) e a cargos 

intermédios (não apenas cargos de direção), para incentivar as empresas a contratar sem 

termo de forma mais alargada. 

 

Palácio de São Bento, 24 de junho de 2020 

 

O Deputado 

João Cotrim Figueiredo 
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Proposta de Lei nº 33/ XIV / 1ª 

Aprova o Orçamento de Estado para 2020 

 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO E ADITAMENTO 

 

CAPÍTULO I 

Disposição geral 

 

Artigo 1.º 

Objeto 

A presente lei: 

a) (…); 

b) (…); 

c) (…); 

d) (…);  

e) Procede à alteração do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas 

Singulares (Código do IRS), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442 -A/88, de 30 de 

novembro, na sua redação atual. 

CAPÍTULO II 

Alterações legislativas 

 

Secção IV 

Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares 

 

Artigo 7.º-A 

Aditamento ao Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares 

É aditado ao Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares 

(Código do IRS), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442 -A/88, de 30 de novembro, na 

sua redação atual, o artigo 78.º-G, com a seguinte redação: 

 

“Artigo 78.º-G 

Dedução de despesas com a aquisição de equipamentos informáticos 

PA 8.7 
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À coleta do IRS devido pelos sujeitos passivos é dedutível um montante 

correspondente a 30% do valor suportado a título de despesas com a aquisição de 

equipamentos informáticos por qualquer membro do agregado familiar, com o limite 

global de (euro) 800.” 

 

Nota Justificativa: O objetivo consiste em promover e em acelerar o processo de transição 

digital, bem como em potenciar o acesso aos agregados familiares a instrumentos de trabalho 

e ensino à distância num contexto (apressado pela pandemia) de transformação profunda da 

sociedade portuguesa, no qual os equipamentos informáticos emergiram como ferramentas 

absolutamente indispensáveis. 

 

Palácio de São Bento, 24 de junho de 2020 

 

O Deputado 

João Cotrim Figueiredo 

 



                                DEPUTADO ÚNICO                             

Assembleia da República - Palácio de S. Bento, 1249-068, Lisboa 
Telefone: 213919183 – Email: jcfigueiredo@il.parlamento.pt 

 

         
 

Proposta de Lei nº 33/ XIV / 1ª 

APROVA O ORÇAMENTO SUPLEMENTAR PARA 2020  

 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 

 

CAPÍTULO II 

Alterações legislativas 

 

SECÇÃO I 

Orçamento do Estado para 2020 

 

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, 248.º-

A e 325.º-A, com a seguinte redação:  

 

“Artigo 248.º-A 

Contratos Simples e de Desenvolvimento de apoio à família 

O montante para o financiamento a conceder pelo Estado aos contratos simples de 

apoio à família e aos contratos de desenvolvimento de apoio à família é reforçado em 

50%.” 

 

Nota justificativa: Pretende-se aumentar o orçamento para contratos simples e contratos de 

desenvolvimento. No âmbito da liberdade de escolha, já existem os contratos simples (ensino 

básico e do ensino secundário) e de desenvolvimento (pré-escolar). Estes apoios financeiros 

do Estado a famílias com baixos rendimentos que pretendem colocar os seus filhos em 

escolas particulares e cooperativas devem ser aumentados, como forma de abrangerem mais 

famílias que assim possam escolher a sua escola, seja qual for a sua natureza. 
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Projeto de Lei nº 33/ XIV / 1ª 

APROVA O ORÇAMENTO SUPLEMENTAR PARA 2020  

 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 

 

CAPÍTULO II 

Alterações legislativas 

 

SECÇÃO I 

Orçamento do Estado para 2020 

 

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, 256.º-

A e 325.º-A, com a seguinte redação:  

 

“Artigo 256.º-A 

Subcontratação ao setor privado e social de consultas de especialidade médica 

1 – O Governo fica autorizado e delega na Administração Central do Sistema de 

Saúde, em articulação com as Administrações Regionais de Saúde, a competência 

para subcontratar consultas de especialidade ao setor privado e social para áreas 

identificadas como prioritárias, entre as quais Gastrenterologia, Oftalmologia, 

Otorrinolaringologia, Pediatria e Pneumologia, assim como exames e meios 

complementares de diagnóstico e terapêutica conexos à consulta de especialidade.  

2 – As consultas externas a serem realizadas, bem como os procedimentos médicos 

de ambulatório decorrentes dessas consultas previstos no número anterior, terão 

como referência o artigo 15.º e o Anexo IV da Portaria 207/2017, de 11 de julho na sua 

redação atual.  

3 – Às tabelas de remuneração previstas no Anexo IV da Portaria 207/2017, de 11 de 

julho, na sua redação atual, será aplicada uma redução transversal de 5%. 
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4 – Os procedimentos relevantes e clinicamente justificáveis que decorram de 

consulta de especialidade serão pagos de acordo com as regras previstas no artigo 

4.º da Portaria n.º 207/2017, de 11 de julho na sua redação atual.” 

 

Nota justificativa: Pretende-se o alargamento do SIGIC e do SIGA SNS (Sistema Integrado 

de Gestão do Acesso ao SNS) ao sector social e privado como solução efetiva não só para 

recuperar o tempo de atraso nas cirurgias e nas consultas de especialidade que a COVID-19 

criou, mas também como solução de futuro para ampliação de capacidade de resposta. 
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Proposta de Lei n.º 33/ XIV / 1.ª 

APROVA O ORÇAMENTO SUPLEMENTAR PARA 2020  

 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 

 

CAPÍTULO III  

Disposições fiscais  

 

Artigo 9.º 

Limitação extraordinária de pagamentos por conta em sede de IRS ou IRC de 2020 

1 – (…). 

2 - O regime previsto no artigo 107.º do Código do IRC é aplicável, com as necessárias 

adaptações, à totalidade do quantitativo do primeiro e segundo pagamentos por conta 

relativos ao período de tributação de 2020, desde que a média mensal de faturação 

comunicada através do E-fatura referente aos primeiros seis meses do ano de 2020 evidencie 

uma quebra de, pelo menos, 20 % em relação à média verificada no período homólogo do 

ano anterior ou, para quem tenha iniciado a atividade em ou após 1 de janeiro de 2019, em 

relação à média do período de atividade anteriormente decorrido.  

3 – Eliminado. 

4 - Eliminado.  

5 - Quando seja aplicável o regime especial de tributação dos grupos de sociedades, 

previsto nos artigos 69.º e seguintes do Código do IRC, nas entregas que devam ser 

efetuadas pela sociedade dominante, a quebra de volume de negócios é aferida 

considerando o montante correspondente à soma algébrica do valor obtido por cada 

uma das sociedades do grupo no período de tributação de 2020, incluindo a 

sociedade dominante, bem como a composição do grupo no período de tributação 

de 2020 vigente no último dia do prazo para proceder ao primeiro pagamento por 

conta. 

6 – Eliminado. 

7 – (…). 

8 – (…). 
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9 - No caso dos sujeitos passivos que, nos termos dos n.ºs 2 e 3 do artigo 8.º, adotem 

um período de tributação diferente do ano civil, o regime previsto no presente artigo 

aplica-se, com as devidas adaptações, aos pagamentos por conta a efetuar entre a 

data de entrada em vigor da presente lei e o fim do período de tributação em decurso 

nessa data, mantendo-se, porém, a referência feita, nos n.ºs 2 e 3, aos primeiros seis 

meses do ano de 2020. 

 

Nota justificativa: Pretende-se alargar o âmbito da proposta governamental, abrangendo 

todas as atividades afetados pelo impacto económico da COVID-19, não apenas os que 

operam em restauração ou alojamento bem como simplificar o processo e critérios de 

elegibilidade. 

Pretende-se assegurar que o regime de limitação extraordinária de pagamentos por conta em 

sede de IRC abranja devidamente os sujeitos passivos que, nos termos do artigo 8.º do 

Código do IRC, adotam um período de tributação diferente do ano civil e que, portanto, em 

muitos casos, ainda não entraram no exercício fiscal de 2020. A proposta refere-se ao 

exercício fiscal corrente, seja ele 2020 ou 2019, que a presente limitação se deve aplicar, visto 

que os efeitos da pandemia afetaram, pela razão exposta, os sujeitos passivos em diferentes 

períodos de tributação. 
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Proposta de Lei n.º 33/ XIV / 1.ª 

APROVA O ORÇAMENTO SUPLEMENTAR PARA 2020  

 

PROPOSTA DE ADITAMENTO 

 

“CAPÍTULO III 

Disposições fiscais 

 

Artigo 9.º-A 

Não agravamento das taxas de tributação autónoma 

1- Os sujeitos passivos que apresentem prejuízo fiscal nos exercícios de 2020 e 2021 

não terão as suas taxas de tributação autónoma agravadas, não se aplicando, 

relativamente a estes períodos, o n.º 14 do artigo 88.º do Código do Imposto sobre o 

Rendimento das Pessoas Coletivas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442-B/88, de 30 

de novembro, na sua redação atual. 

2 - No caso dos sujeitos passivos que adotem um período de tributação diferente do 

ano civil, a disposição prevista no número anterior aplica-se ao período de tributação 

a decorrer à data de entrada em vigor da presente lei e ao seguinte.” 

 

Nota justificativa: Dado o atual cenário de crise económica, não se afigura justificável que os 

sujeitos passivos de IRC que apurem prejuízo fiscal enfrentem um obstáculo adicional à sua 

situação financeira na forma de uma penalização de 10 p.p. nas respetivas taxas de tributação 

autónoma. O próprio Governo admitiu tal facto no seu Programa de Estabilização 

Económica e Social, mas tal medida não aparece, inexplicavelmente, na sua proposta de 

Orçamento Suplementar. 

Propomos, portanto, que tal penalização seja eliminada nos períodos de tributação de 2020 

e 2021. Pretende-se também acautelar a situação das empresas com período fiscal diferente. 
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Proposta de Lei n.º 33/ XIV / 1.ª 

APROVA O ORÇAMENTO SUPLEMENTAR PARA 2020  

 

PROPOSTA DE ADITAMENTO 

 

CAPÍTULO III 
Disposições fiscais 

 

Artigo 9.º-A 

Devolução do pagamento especial por conta (PEC) em reporte 

1 - No período de tributação de 2020, a limitação prevista no n.º 9 do artigo 90.º do 

Código do IRC não é aplicável à dedução a que se refere a alínea d) do n.º 2 do 

mesmo artigo. 

2 - No caso dos sujeitos passivos que, nos termos dos n.ºs 2 e 3 do artigo 8.º, adotem 

um período de tributação diferente do ano civil, o disposto no número anterior aplica-

se ao período de tributação a decorrer à data de entrada em vigor da presente lei. 

 

Nota justificativa: Com a entrada em vigor do Orçamento do Estado para 2019, aprovado 

pela Lei n.º71/2018, de 31 de dezembro, os sujeitos passivos de IRC passaram a estar 

dispensados de efetuar o pagamento especial por conta previsto no artigo 106.º do Código 

do IRC, se as suas obrigações declarativas previstas nos artigos 120.º e 121.º do mesmo 

Código (declaração Modelo 22 e IES), relativas aos dois períodos de tributação anteriores, 

tenham sido cumpridas nos termos neles previstos. 

Contudo, existem ainda montantes previamente entregues pelos sujeitos passivos e que, por 

insuficiência de coleta, não puderam ainda ser deduzidos. Assim, afigura-se oportuno que tal 

situação seja regularizada nesta fase de adicional constrangimento financeiro das empresas, 

sendo proposto que, no presente exercício, os montantes do PEC ainda em reporte não 

vejam a sua dedução limitada à coleta apurada. 
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Proposta de Lei nº 33/ XIV / 1ª 

APROVA O ORÇAMENTO SUPLEMENTAR PARA 2020  

 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 

 

CAPÍTULO III 

Disposições Fiscais 

 

Artigo 10.º 

Incentivo às reestruturações empresariais 

 

1 – [...]: 

a) Eliminar; 

b) Eliminar; 

c) Eliminar; 

d) Eliminar; 

e) Cumpram os requisitos legais para a realização das operações referidas no n.º 

1 do presente artigo; 

f) [...]; 

g) [...]. 

2 – [...]; 

3 – [...]; 

4 – Eliminar. 

5 – Eliminar. 

 

Nota Justificativa: Pretende-se simplificar o modelo de acesso ao regime de reestruturações 

empresariais apresentado. Existem, por exemplo, restrições em relação à atividade ou 

antiguidade com demasiados obstáculos, limitações e penalizações desproporcionadas que 

poderão contribuir para afastar empresas com potencial que necessitam de aceder a estes 

incentivos, pelo que o regime beneficiaria largamente da sua simplificação e da ampliação do 

seu âmbito. 
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Proposta de Lei n.º 33/ XIV / 1.ª 

APROVA O ORÇAMENTO SUPLEMENTAR PARA 2020  

 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 

 

Artigo 13.º 

Regime excecional de pagamento em prestações para dívidas tributárias e dívidas à 

Segurança Social 

1 – O presente regime aplica-se às dívidas tributárias respeitantes a factos tributários 

ocorridos entre 9 de março e 30 de setembro de 2020 e às dividas tributárias e dívidas de 

contribuições mensais devidas à Segurança Social vencidas no mesmo período. 

2 – (…). 

3 – (…). 

4 – (…). 

5 – (…). 

6 - Não relevam, para efeitos da alínea a) do n.º 1 do artigo 177.º -A do Código de 

Procedimento e de Processo Tributário e do n.º 1 do artigo 208.º do Código dos 

Regimes Contributivos do Sistema Previdencial Segurança Social, a adesão aos 

pagamentos prestacionais previstos no presente artigo, enquanto os mesmos forem 

cumpridos. 

 

Nota justificativa: Pretende-se alargar o prazo do regime excecional de pagamento de dívidas 

tributárias e contribuições devidas à Segurança Social até 30/09 tendo em conta a debilidade 

da retoma, pouco tempo decorrido e difícil situação de tesouraria. Pretende-se também que 

nestas situações fique explícito que não impedem a obtenção de certidões de não dívida. 
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Proposta de Lei n.º 33/ XIV / 1.ª 

APROVA O ORÇAMENTO SUPLEMENTAR PARA 2020  

 

PROPOSTA DE ADITAMENTO 

 

CAPÍTULO III  

Disposições fiscais 

 

Artigo 14.º-A 

Transferências para a TAP - Transportes Aéreos Portugueses, SGPS, S.A. 

1 - A utilização de verbas públicas, independentemente da forma que assumam, 

nomeadamente empréstimo, concessão de garantias públicas a empréstimos, 

emissão de cartas de conforto, aumento de capital, compra de ações, conversão de 

obrigações em ações e nacionalização, relativa à TAP Transportes Aéreos 

Portugueses, SGPS, S.A. fica dependente de aprovação prévia pela Assembleia da 

República, através de diploma específico apresentado pelo Governo, 

independentemente de o montante em questão estar ou não contido na autorização 

de despesa aprovada no Orçamento de Estado para o ano em que ocorra.  

2 – O diploma referido no número anterior contém, obrigatoriamente, a 

quantificação precisa das verbas públicas a serem utilizadas, independentemente da 

forma que assumam, o calendário da sua utilização, os termos e condições a que 

estejam sujeitas, os direitos que delas emerjam, um plano de negócios detalhado e 

uma análise custo-benefício na ótica do interesse público. 

 

Nota justificativa: A auditoria do Tribunal de Contas ao processo de recomposição do capital 

social da TAP SGPS - quer a reprivatização, quer a recompra - conclui que a ação dos três 

últimos governos não conduziu ao resultado mais eficiente, dado que “não foi obtido o 

consenso necessário dos decisores públicos, tendo as sucessivas alterações contratuais 

agravado as responsabilidades do Estado e aumentado a sua exposição às contingências 

adversas da empresa”. 
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Para tal não suceder novamente, e em nome da transparência, da boa gestão das contas 

públicas e da defesa do dinheiro dos portugueses, não podemos permitir a utilização de 

dinheiros públicos em negócios referentes à TAP, nomeadamente sob a forma de qualquer 

empréstimo, concessão de garantias públicas a empréstimos, aumento de capital, compra de 

ações, conversão de obrigações em ações e nacionalização, sem que os contornos concretos 

dessa utilização de verbas, incluindo o planeamento referente às mesmas, sejam devidamente 

debatidos e votados de forma autónoma na Assembleia da República, sendo esse o sentido 

desta proposta. 
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Proposta de Lei nº 33/ XIV / 1ª 

APROVA O ORÇAMENTO SUPLEMENTAR PARA 2020  

 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 

 

ANEXO V 

 

Artigo 1.º  

[...] 

 

[...] 

 

Artigo 2.º 

[...] 

 

[...] 

 

a) [...]; 

b) [...]; 

c) [...]; 

d) Eliminar. 

 

Artigo 3.º 

[...] 

 

1 – O benefício fiscal a conceder aos sujeitos passivos referidos no artigo anterior 

corresponde a uma dedução à coleta de IRC no montante de 20% das despesas de 

investimento em ativos afetos à exploração que sejam efetuadas entre 1 de julho de 2020 e 

31 de dezembro de 2021. 

2 – [...]. 

3 – [...]. 

4 – [...]. 
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5 – [...]. 

6 – [...]. 

7 – Aos sujeitos passivos que se reorganizem, em resultado de quaisquer alterações previstas 

no artigo 73.º do Código do IRC, aplica-se o disposto no artigo 75.º-A do Código do IRC. 

 

Artigo 4.º 

[...] 

 

1 – Para efeitos do presente regime, consideram-se despesas de investimento em 

ativos afetos à exploração as relativas a ativos fixos tangíveis e ativos biológicos que 

não sejam consumíveis, que entrem em funcionamento ou utilização até ao final do 

período de tributação que se inicie em ou após 1 de janeiro de 2021. 

2 – [...]. 

3 – [...]. 

4 – [...]. 

5 – [...]. 

6 – [...]. 

7 – [...]. 

8 – [...]. 

9 – [...]. 

 

Artigo 5.º 

[...] 

 

[...] 

 

Artigo 6.º 

[...] 

 

[...] 

 

Artigo 7.º 

[...] 
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[...] 

Artigo 8.º 

[...] 

 

Sem prejuízo do disposto no Regime Geral das Infrações Tributárias, aprovado em anexo à 

Lei n.º 15/2001, de 5 de junho, na redação atual, o incumprimento das regras de elegibilidade 

das despesas de investimento previstas no artigo 4.º, bem como no artigo 5.º e no n.º 1 do 

artigo 6.º implica a devolução do montante do imposto que deixou de ser liquidado em 

virtude da aplicação do presente regime, acrescido dos correspondentes juros 

compensatórios majorados em 8 pontos percentuais.  

 

Nota Justificativa: A medida proposta pretende incentivar o reinvestimento de lucros 

empresariais, mas carece quer de simplicidade quer de verdadeira capacidade reformadora. 

Pretende-se com a presente proposta introduzir algumas alterações que induzam melhorias 

no sentido de maior capacidade produtiva, mais rendimentos e maior capacidade de geração 

de emprego. 

 

Palácio de São Bento, 24 de junho de 2020 

 

O Deputado 

João Cotrim Figueiredo 

 

 


	P_8.1_Isenção de IVA COVID
	P_8.2_Sócios-gerentes
	P_8.3_IRS Jovem
	P_8.4_Eliminação da derrama estadual
	P_8.5_Artigo 8.º prejuizos fiscais
	P_8.6_Código do Trabalho
	P_8.7_Despesas com material informático (proposta de aditamento)
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