
 
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO E SECRETARIADO 
DIVISÃO DE APOIO AO PLENÁRIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Informação n.º 159/DAPLEN/2012                                                                       4 de dezembro 
 

 

Assunto: Orçamento do Estado para 2013 

 

Tendo em atenção o disposto no n.º 2 do artigo 212.º do Regimento da Assembleia da 

República, e nos termos da alínea g) do n.º 1 do artigo 8.º da Resolução da Assembleia da 

República n.º 20/2004, de 16 de Fevereiro, junto se anexa o texto do diploma em epígrafe aprovado 

em votação final global em 27 de novembro de 2012, para subsequente envio a S. Ex.ª o Presidente 

da Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública. 

 

No texto do diploma foram incluídos a fórmula inicial e demais elementos formais, 

sugerindo-se ainda o seguinte: 
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Nota prévia: Nos termos do n.º 2 do artigo 202.º do Regimento da Assembleia da 

República a redação final do Orçamento do Estado “incumbe à comissão parlamentar 

competente em razão da matéria, que dispõe, para o efeito, de um prazo de 10 dias”. 

Nos termos da alínea g) do n.º 1 do artigo 8.º da Resolução da Assembleia da 

República n.º 20/2004, de 16 de Fevereiro, cumpre à Divisão de Apoio ao Plenário 

“Verificar a redação final dos textos aprovados pela Assembleia da República, de 

acordo com as deliberações do Plenário, e promover a preparação dos respetivos 

autógrafos”.  

O processo legislativo orçamental é um processo legislativo especial, diferente dos 

demais, desde logo, por não existir um texto final aprovado em votação final global para 

efeitos de redação final. Existe a proposta de lei, com tudo o que nela tenha resultado 

aprovado ou rejeitado, e existem, por outro lado, todas as propostas de alteração 

aprovadas em Comissão e no Plenário, que são sempre muitas (neste caso um total de 

145), sendo certo que todas as propostas de alteração têm que ser consideradas 

isoladamente para inserção ou eliminação de texto no projeto de decreto a apresentar. 

Verificou-se também que muitas das propostas de alteração disponíveis na aplicação 

informática se apresentavam em formato de imagem o que obrigou à sua transcrição 

para texto. 

Estes serviços socorreram-se essencialmente da aplicação informática, de onde 

constam todas as propostas de alteração e as respetivas votações em Plenário e na 

Comissão, mas que obriga, designadamente no caso de aprovações parciais, ou em 

casos de dúvida, a uma consulta e verificação proposta a proposta, alínea a alínea ou 

número a número. Acresce que os resultados das votações na aplicação informática 

não se encontravam ainda completamente estabilizados tendo sofrido ajustes e 

alterações. Contámos também com a disponibilidade da assessora da Comissão.  

Cumpre referir por fim que no calendário estabelecido para o processo legislativo do 

Orçamento do Estado para 2013, só o prazo para a redação final acabou por ser 

substancialmente encurtado. Ainda assim, uma primeira versão do projeto de decreto 

foi finalizada e disponibilizada por estes serviços no dia 1 de dezembro, cumprindo 

agora submeter à consideração da comissão uma versão final do projeto de decreto, 

(com algumas correções de lapsos entretanto detetados), bem como as 

correspondentes sugestões de redação final: 
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Foram alteradas as alíneas d), e) e f) do n.º 3 do artigo 3.º do projeto de decreto, em 

conformidade com a proposta 489 do PSD/CDS 

 

Foi inserido o novo artigo 3.º-B, resultante da proposta 435 PCP, renumerado como 

artigo 4.º do projeto de decreto e renumerando-se, em conformidade, todos os 

artigos seguintes. 

 

Foi aditado um n.º 4 ao artigo 5.º do projeto de decreto (anterior artigo 4.º), de 

acordo com a proposta 302 do PS, renumerando-se, em conformidade, os restantes 

n.ºs como n.ºs 5 e 6. 

 

No artigo 6.º do projeto de decreto (anterior artigo 5.º) 

No n.º 2 

No início das alíneas c) e d) 

onde se lê: “… a despesas …” 

deve ler-se: “… as despesas …” 

 

Na alínea f) 

onde se lê: “… e a despesas …” 

deve ler-se: “… e às despesas …” 

 

Artigo 7.º do projeto de decreto (anterior artigo 6.º) 

Foi alterado o n.º 6 e aditado o n.º 7 em conformidade com a proposta 462 do 

PSD/CDS. 

 

Artigo 10.º do projeto de decreto 

No n.º 4 

onde se lê: “…a efetuar alterações…” 

deve ler-se: “…a efetuar as alterações …” 

 

Artigo 12.º do projeto de decreto 

No n.º 6 

Tendo em conta as renumerações efetuadas as remissões para os artigos 4.º e 5.º 

passaram a fazer-se para os artigos 5.º e 6.º do projeto de decreto. 
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No artigo 14.º do projeto de decreto (anterior artigo 13.º) 

Foram introduzidas as alterações resultantes da aprovação da proposta 523 do 

PSD/CDS. E ainda, 

No n.º 4 

A remissão para o artigo 26.º passou a fazer-se para o artigo 27.º 

N.º 6 

Na alínea a) 

onde se lê: “Pelos Institutos do ministério da Solidariedade… Protocolos de 

cooperação… Rede Nacional de Cuidados Continuados e Fundo de Socorro Social …” 

deve ler-se: “Pelos institutos do Ministério da Solidariedade… Protocolos de 

cooperação… Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI) e Fundo 

de Socorro Social (FSS) …” 

 

No artigo 15.º do projeto de decreto (anterior artigo 14.º) 

Foram introduzidas as alterações resultantes da proposta 548 do PSD/CDS e 

ainda  

No final do n.º 3 

onde se lê: “… ali referidas.” 

deve ler-se: “… neles referidas.” 

 

No final do n.º 6 

onde se lê: “… ali prevista.” 

deve ler-se: “… nele prevista.” 

 

No final do n.º 7 

onde se lê: “… ali previsto.” 

deve ler-se: “… nele previsto.” 

 

No artigo 19.º do projeto de decreto (anterior artigo 18.º) 

Foram inseridas as alterações resultantes da proposta 463 do PSD/CDS. 

 

No artigo 20.º do projeto de decreto (anterior artigo 19.º) 

Foram inseridas as alterações resultantes da proposta 464 do PSD/CDS. 
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Nos artigos 21.º e 22.º do projeto de decreto foram as remissões para o n.º 1 do 

artigo 18.º passaram a fazer-se para o n.º 1 do artigo 19.º em virtude das 

renumerações. 

 

No artigo 27.º do projeto de decreto (anterior artigo 26.º) 

Na alínea a) do n.º 2 

A remissão para o artigo 73.º passou a fazer-se para o artigo 75.º 

 

Na alínea d) do n.º 9 

Tendo em conta o que consta do próprio texto da Constituição 

onde se lê: “Os deputados…” 

deve ler-se: “Os Deputados...” 

 

No final do n.º 10 foi aditado o texto resultante da proposta 186 do Conselho de 

Administração 

 

No n.º 15 a remissão para o artigo 29.º passou a fazer-se para o artigo 31.º. 

 

No artigo 28.º do projeto de decreto (anterior artigo 27.º) 

Foram inseridas as alterações resultantes da proposta 442 do PSD/CDS. 

 

No artigo 29.º do projeto de decreto (anterior artigo 28.º) 

As remissões constantes dos n.ºs 1, 2 e 5 para o artigo 26.º passaram a fazer-se para o 

artigo 27.º e a constante do n.º 5 para o artigo 29.º passou a fazer-se para o artigo 31.º 

 

Foi aditado ao projeto de decreto o artigo 28.º-A resultante da proposta 495 do 

PSD/CDS, renumerado como artigo 30.º no projeto de decreto. 

 

No artigo 31.º do projeto de decreto as remissões para os artigos 26.º e 28 passaram 

a fazer-se para os artigos 27.º e 29.º 

 

No artigo 33.º do projeto de decreto (anterior artigo 31.º) foi substituído o texto em 

conformidade com a proposta 443 do PSD/CDS. 
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No artigo 34.º do projeto de decreto (anterior artigo 32.º) 

No n.º 4 

onde se lê: “O disposto no n.ºs 1 e 2 … no artigo 26.º” 

deve ler-se: “O disposto nos n.ºs 1 e 2 … no artigo 27.º” 

No n.º 5 

onde se lê: “… às licenças extraordinária vigentes … 

deve ler-se: “… às licenças extraordinárias vigentes … 

 

No n.º 6 

onde se lê: “… ou com pessoas coletivas com o qual aquele tenha uma relação.” 

deve ler-se: “… ou com pessoas coletivas com as quais aquele tenha uma relação.” 

 

No artigo 35.º do projeto de decreto (anterior artigo 33.º) 

No n.º 1 

onde se lê: “… do artigo 26.º” 

deve ler-se: “… do artigo 27.º” 

 

No n.º 7 

Foram introduzidas as alterações resultantes da proposta 549 do PSD/CDS 

 

No n.º 13  

Foram introduzidas as alterações resultantes da proposta 549 do PSD/CDS 

sugerindo-se também a substituição da expressão “elementos” que nos pareceu pouco 

adequada pela expressão “militares e pessoal” 

 

No final do n.º 14  

A remissão para o artigo 44.º passou a fazer-se para o artigo 47.º 

 

Foi aditado um novo n.º 19 de acordo com a proposta 153 do PEV e renumerados 

todos os restantes números, em conformidade. 

 

Ao longo do projeto de decreto as referências a “administração pública” corrigiram-se para 

“Administração Pública”. 
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Artigo 41.º do projeto de decreto (anterior artigo 39.º)  

Foi corrigido o corpo em conformidade com a proposta 444 do PSD/CDS e, nos 

mesmos termos, foi também aditada a alteração ao artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 

106/98, de 24-04.  

 

No artigo 6.ºdo Decreto-Lei n.º 106/98, de 24-04 

Na epígrafe 

Tendo em conta que não sofre qualquer alteração 

onde se lê: “Direito ao abono” 

deve ler-se: “[…]” 

 

Artigo 42.º do projeto de decreto (anterior artigo 40.º) 

No corpo  

onde se lê: “… do Decreto-Lei n.º 137/2010, de 28 de dezembro, alterado pelo 

Decreto-Lei n.º 68/2011, de 14 de junho, pela Lei n.º 60-A/2011, de 30 de novembro, …” 

deve ler-se: “… do Decreto-Lei n.º 137/2010, de 28 de dezembro, interpretado pelo 

Decreto-Lei n.º 68/2011, de 14 de junho, e alterado pela Lei n.º 60-A/2011, de 30 de 

novembro, …” 

 

N.º 2 

Foi alterado em conformidade com a proposta 540 PSD/CDS 

 

Artigo 43.º do projeto de decreto (anterior artigo 41.º) 

No artigo 2.º do DL 72/80, de 15 de abril 

onde se lê: “… do valor de ajudas de custo estabelecidas…” 

deve ler-se: “… do valor das ajudas de custo estabelecidas…” 

 

Artigo 45.º do projeto de decreto (anterior artigo 43.º) 

As remissões para o n.º 9 do artigo 26.º constantes dos n.ºs 1 e 2 passaram a fazer-

se para o n.º 9 do artigo 27.º. 

 

Artigo 48.º do projeto de decreto (anterior artigo 45.º) 

No n.º 6 do artigo 47.º da alteração à Lei n.º 12-A/2008, de 27-02 foram introduzidas 

as alterações resultantes da proposta 445 do PSD/CDS. 
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Artigo 49.º do projeto de decreto (anterior artigo 46.º) 

Na alínea d) do artigo 4.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28-12 foram introduzidas as 

alterações resultantes da proposta 447 do PSD/CDS. 

 

No artigo 39.º da alteração à Lei n.º 66-B/2007, de 28-12 

Não tendo sofrido qualquer alteração 

onde se lê: “Efeitos” 

deve ler-se: “[…]” 

 

No artigo 42.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28-12 

Foram introduzidas as alterações resultantes da proposta 447 do PSD/CDS 

 

No artigo 52.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28-12 

Tendo em conta que as alíneas b), c) e d) não sofrem qualquer alteração 

onde se lê:  “1-[…]. 

2-O reconhecimento de Desempenho excelente em dois ciclos avaliativos 

consecutivos confere ao trabalhador, alternativamente, o direito a: 

a) [Revogada]; 

b) Estágio em organismo de Administração Pública estrangeira ou em 

organização internacional, devendo apresentar relatório do mesmo ao dirigente 

máximo; 

c) Estágio em outro serviço público, organização não-governamental ou 

entidade empresarial com atividade e métodos de gestão relevantes para a 

Administração Pública, devendo apresentar relatório do mesmo ao dirigente 

máximo do serviço; 

d) Frequência de ações de formação adequada ao desenvolvimento de 

competências profissionais. 

3-Os estágios e as ações de formação a que se refere o número anterior 

consideram -se, para todos os efeitos legais, como serviço efetivo. 

4-[Revogado]. 

5-[Revogado]. 

6-[Revogado]. 
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 deve ler-se: “1-…………………………………………………................ 

2-O reconhecimento de Desempenho excelente em dois ciclos avaliativos 

consecutivos confere ao trabalhador, alternativamente, o direito a: 

 a)(Revogada); 

 b)……………………………………….; 

 c)……………………………………….; 

 d)……………..……………………….. 

3-Os estágios e as ações de formação a que se refere o número anterior 

consideram-se, para todos os efeitos legais, como serviço efetivo. 

  4-(Revogado). 

  5-(Revogado). 

  6-(Revogado).” 

 

No artigo 58.º e 63.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro, foram introduzidas as 

alterações resultantes da proposta 447 do PSD/CDS 

 

Foi eliminado do projeto de decreto o artigo 48.º da proposta de lei de acordo com a 

proposta 448 do PSD/CDS. 

 

No artigo 55.º do projeto do decreto (anterior artigo 53.º) 

Tendo em conta que a Lei n.º 55-A/2010, de 31 de dezembro, não alterou a própria Lei n.º 

3-B/2010, de 28 de abril, mas apenas diplomas alterados por esta 

onde se lê: “… da Lei n.º 3-B/2010, de 28 de abril, alterada pela Lei n.º 12-A/2010, de 30 

de junho, e 55-A/2010, de 31 de dezembro.” 

deve ler-se: “… da Lei n.º 3-B/2010, de 28 de abril, alterada pela Lei n.º 12-A/2010, de 30 

de junho.” 

 

No artigo 56.º do projeto do decreto (anterior artigo 54.º) 

onde se lê: “… no artigo 33.º da presente lei.” 

deve ler-se: “… no artigo 35.º da presente lei.” 

 

No artigo 57.º do projeto do decreto (anterior artigo 55.º) 

No artigo 2.º da Lei n.º 57/2011, de 28 de novembro foram introduzidas as alterações 

resultantes da proposta 476 do PSD/CDS. 
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No artigo 59.º do projeto do decreto (anterior artigo 57.º) 

Foi aditado um novo n.º 11 e renumerados os números seguintes em conformidade 

com a proposta 555 do PSD/CDS. 

 

No artigo 61.º do projeto do decreto (anterior artigo 59.º) 

No n.º 4 

onde se lê: “… pela Lei n.º 20/2012, de 15 de abril.” 

deve ler-se: “… pela Lei n.º 20/2012, de 14 de maio.” 

 

No artigo 62.º do projeto do decreto (anterior artigo 60.º) 

No n.º 1 a remissão para o artigo 50.º passou a fazer-se para o artigo 52.º 

 

Nas alíneas do n.º 3 

onde se lê: 

“a) Seja imprescindível o recrutamento, tendo em vista assegurar o cumprimento das 

obrigações de prestação de serviço público legalmente estabelecidas; 

b) Impossibilidade de satisfação das necessidades de pessoal por recurso a pessoal 

colocado em situação de mobilidade especial ou a outros instrumentos de mobilidade; 

c) Demonstração de que os encargos com os recrutamentos em causa estão 

previstos nos orçamentos dos serviços a que respeitam; 

d) Cumprimento, pontual e integral, dos deveres de informação previstos na Lei n.º 

57/2011, de 28 de novembro.” 

deve ler-se: 

“a) Seja imprescindível o recrutamento, tendo em vista assegurar o cumprimento das 

obrigações de prestação de serviço público legalmente estabelecidas; 

b) Seja impossível satisfazer as necessidades de pessoal por recurso a pessoal 

colocado em situação de mobilidade especial ou a outros instrumentos de mobilidade; 

c) Seja demonstrado que os encargos com os recrutamentos em causa estão 

previstos nos orçamentos dos serviços a que respeitam; 

d) Sejam cumpridos, pontual e integralmente, os deveres de informação previstos 

na Lei n.º 57/2011, de 28 de novembro.” 

 

No artigo 64.º do projeto do decreto (anterior artigo 62.º) 

No n.º 2 a remissão para o artigo 28.º passou a fazer-se para o artigo 29.º 
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No artigo 65.º do projeto do decreto (anterior artigo 63.º) 

No n.º 1 a remissão para o artigo 57.º passou a fazer-se para o artigo 59.º 

Foi também aditado um n.º 6 em conformidade com a proposta 524 PSD/CDS. 

 

Artigo 66.º do projeto do decreto (anterior artigo 64.º) 

onde se lê:  

“a) Seja imprescindível o recrutamento, tendo em vista assegurar o cumprimento das 

obrigações de prestação de serviço público legalmente estabelecidas e ponderada a 

carência dos recursos humanos no setor de atividade a que aquele se destina, bem como 

a evolução global dos recursos humanos na autarquia em causa; 

b) Impossibilidade de ocupação dos postos de trabalho em causa nos termos previstos nos 

n.ºs 1 a 5 do artigo 6.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, alterada pelas Leis n.ºs 64-

A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, 34/2010, de 2 de setembro, 55-

A/2010, de 31 de dezembro, e 64-B/2011, de 30 de dezembro, e pela presente lei, ou por 

recurso a pessoal colocado em situação de mobilidade especial ou outros instrumentos de 

mobilidade; 

c) Demonstração de que os encargos com os recrutamentos em causa estão 

previstos nos orçamentos dos serviços a que respeitam; 

d) Cumprimento, pontual e integral, dos deveres de informação previstos no artigo 

50.º da Lei n.º 2/2007, de 15 de janeiro, alterada pelas Leis n.ºs 22-A/2007, de 29 de 

junho, 67-A/2007, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, 55-A/2010, de 31 de 

dezembro, 64-B/2011, de 30 de dezembro, e 22/2012, de 30 de maio, e na Lei n.º 

57/2011, de 28 de novembro; 

e) Demonstração do cumprimento das medidas de redução mínima, estabelecidas 

tendo em vista o cumprimento do PAEF, considerando o número de trabalhadores em 

causa no termo do ano anterior. 

deve ler-se: 

“a) Seja imprescindível o recrutamento, tendo em vista assegurar o cumprimento das 

obrigações de prestação de serviço público legalmente estabelecidas e ponderada a 

carência dos recursos humanos no setor de atividade a que aquele se destina, bem como 

a evolução global dos recursos humanos na autarquia em causa; 

b)Seja impossível a ocupação dos postos de trabalho em causa nos termos previstos 

nos n.ºs 1 a 5 do artigo 6.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, alterada pelas Leis n.ºs 

64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, 34/2010, de 2 de setembro, 55-

A/2010, de 31 de dezembro, e 64-B/2011, de 30 de dezembro, e pela presente lei, ou por 

recurso a pessoal colocado em situação de mobilidade especial ou outros instrumentos de 

mobilidade; 
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c)Seja demonstrado que os encargos com os recrutamentos em causa estão 

previstos nos orçamentos dos serviços a que respeitam; 

d)Sejam cumpridos, pontual e integralmente, os deveres de informação previstos 

no artigo 50.º da Lei n.º 2/2007, de 15 de janeiro, alterada pelas Leis n.ºs 22-A/2007, de 

29 de junho, 67-A/2007, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, 55-A/2010, de 

31 de dezembro, 64-B/2011, de 30 de dezembro, e 22/2012, de 30 de maio, e na Lei 

n.º 57/2011, de 28 de novembro; 

e)Seja demonstrado o cumprimento das medidas de redução mínima, estabelecidas 

tendo em vista o cumprimento do PAEF, considerando o número de trabalhadores em 

causa no termo do ano anterior. 

 

Artigo 67.º do projeto do decreto (anterior artigo 65.º) 

 

Foi substituído o n.º 2 em conformidade com a proposta 465 PSD/CDS, e ainda 

No n.º 3 

onde se lê: 

“a)Seja imprescindível o recrutamento, tendo em vista assegurar o cumprimento das 

obrigações de prestação de serviço público legalmente estabelecidas e ponderada a 

carência dos recursos humanos no setor de atividade a que aquele se destina, bem 

como a sua evolução global na autarquia em causa;  

b)Impossibilidade de ocupação dos postos de trabalho em causa nos termos previstos 

nos n.ºs 1 a 5 do artigo 6.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, alterada pelas Leis 

n.ºs 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, 34/2010, de 2 de 

setembro, 55-A/2010, de 31 de dezembro, e 64-B/2011, de 30 de dezembro, e pela 

presente lei, ou por recurso a pessoal colocado em situação de mobilidade especial ou 

a outros instrumentos de mobilidade; 

c)Demonstração de que os encargos com os recrutamentos em causa estão previstos 

nos orçamentos dos serviços a que respeitam; 

d)Cumprimento, pontual e integral, dos deveres de informação previstos no artigo 50.º 

da Lei n.º 2/2007, de 15 de janeiro, alterada pelas Leis n.ºs 22-A/2007, de 29 de junho, 

67-A/2007, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, 55-A/2010, de 31 de 

dezembro, 64-B/2011, de 30 de dezembro, e 22/2012, de 30 de maio, e na Lei n.º 

57/2011, de 28 de novembro; 

e)Demonstração do cumprimento das medidas de redução mínima estabelecidas tendo 

em vista o cumprimento do PAEF, considerando o número de trabalhadores em causa 

no termo do ano anterior. 
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deve ler-se: 

“a)Seja imprescindível o recrutamento, tendo em vista assegurar o cumprimento das 

obrigações de prestação de serviço público legalmente estabelecidas e ponderada a 

carência dos recursos humanos no setor de atividade a que aquele se destina, bem 

como a sua evolução global na autarquia em causa;  

b)Seja impossível a ocupação dos postos de trabalho em causa nos termos previstos 

nos n.ºs 1 a 5 do artigo 6.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, alterada pelas Leis 

n.ºs 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, 34/2010, de 2 de 

setembro, 55-A/2010, de 31 de dezembro, e 64-B/2011, de 30 de dezembro, e pela 

presente lei, ou por recurso a pessoal colocado em situação de mobilidade especial ou 

a outros instrumentos de mobilidade; 

c)Seja demonstrado que os encargos com os recrutamentos em causa estão 

previstos nos orçamentos dos serviços a que respeitam; 

d)Sejam cumpridos, pontual e integralmente, os deveres de informação previstos no 

artigo 50.º da Lei n.º 2/2007, de 15 de janeiro, alterada pelas Leis n.ºs 22-A/2007, de 29 

de junho, 67-A/2007, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, 55-A/2010, de 31 

de dezembro, 64-B/2011, de 30 de dezembro, e 22/2012, de 30 de maio, e na Lei n.º 

57/2011, de 28 de novembro; 

e)Seja demonstrado o cumprimento das medidas de redução mínima estabelecidas 

tendo em vista o cumprimento do PAEF, considerando o número de trabalhadores em 

causa no termo do ano anterior. 

 

Artigo 71.º do projeto do decreto (anterior artigo 69.º) 

No n.º 1 

Em conformidade com as renumerações e com a designação constante do Decreto-

Lei n.º 122/2011, de 29-12 

onde se lê:  “… nos artigos 67.º e 68.º, os ramos das Forças Armadas disponibilizam, 

em instrumento de recolha de informação acessível na Direção-Geral do Pessoal e 

Recrutamento Militar (DGPRM), os …” 

deve ler-se: “… nos artigos 69.º e 70.º, os ramos das Forças Armadas disponibilizam, 

em instrumento de recolha de informação acessível na Direção-Geral de Pessoal e 

Recrutamento Militar (DGPRM), os …” 

 

Artigo 73.º do projeto do decreto (anterior artigo 71.º) 

No n.º 5 

onde se lê:”… instrumentos de regulamentação coletivas…” 

deve ler-se: :”… instrumentos de regulamentação coletiva…” 
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Artigo 75.º do projeto do decreto (anterior artigo 73.º) 

As remissões para o artigo 26.º, constantes do corpo e da alínea d) do n.º 1 e no n.º 

3  passaram a fazer-se para o artigo 27.º. 

 

Artigo 76.º do projeto do decreto (anterior artigo 74.º) 

onde se lê: “O artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de março, passa a ter a 

seguinte redação:” 

deve ler-se: “O artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de março, alterado pela Lei 

n.º 117/99, de 11 de agosto, passa a ter a seguinte redação:” 

 

No artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de março, foram introduzidas as 

alterações e aditados os números resultante da proposta 449 PSD 

 

Artigo 77.º do projeto do decreto (anterior artigo 75.º) 

Foram introduzidas as alterações e aditado o número resultante da proposta 525 do 

PSD/CDS, renumerando-se os números seguintes. 

 

Artigo 78.º do projeto do decreto (anterior artigo 76.º) 

Foram introduzidas as alterações e aditados os números resultantes da proposta 

526 do PSD/CDS, renumerando-se os números seguintes. E ainda, 

No início do n.º 2 

onde se lê: “Quando as pensões tenham valor …” 

deve ler-se: “Quando as pensões tiverem valor …” 

No final do n.º 11 

onde se lê: “…pelos Decretos-Leis n.ºs 43/76, de 20 de janeiro, alterado pelos 

Decretos-Leis n.ºs 93/83, de 17 de Fevereiro, 203/87, de 16 de Maio, 224/90, de 10 de 

Julho, 183/91, de 17 de Maio, e 259/93, de 22 de Julho, pelas Leis n.ºs 46/99, de 16 de 

Junho, e 26/2009, de 18 de junho, 314/90, de 13 de outubro, na redação dada pelo 

Decreto-Lei n.º 248/98, de 11 de agosto, e 250/99, de 7 de julho.” 

deve ler-se: “…pelo Decreto-Lei n.º 43/76, de 20 de janeiro, alterado pelos Decretos-

Leis n.ºs 93/83, de 17 de Fevereiro, 203/87, de 16 de Maio, 224/90, de 10 de Julho, 

183/91, de 17 de Maio, e 259/93, de 22 de Julho, pelas Leis n.ºs 46/99, de 16 de 

Junho, e 26/2009, de 18 de junho, pelo Decreto-Lei n.º 314/90, de 13 de outubro, na 

redação dada pelo Decreto-Lei n.º 248/98, de 11 de agosto, e 250/99, de 7 de julho.” 
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Artigo 79.º do projeto do decreto (anterior artigo 77.º) 

No artigo 6.º-A do Decreto-Lei n.º 498/72, de 9 de dezembro foram aditados os n.ºs 5 

e 6, de acordo com a proposta 527 do PSD/CDS. 

 

Artigo 81.º do projeto do decreto (anterior artigo 79.º) 

Foi alterado o n.º 1 em conformidade com a proposta 556 PSD/CDS 

Foi alterada a alínea g) do n.º 2 , eliminada a alínea j), alterado o n.º 5 e aditados os 

n.ºs 6 e 7, em conformidade com a proposta 528 do PSD/CDS e aditado ainda um n.º 

8 resultante da proposta 558 do PSD/CDS (que aditava um novo artigo 245.º-A mas 

que dizia respeito ao artigo 79.º). 

 

Artigo 83.º do projeto do decreto (anterior artigo 81.º) 

Nos n.ºs 6 e 7 

Tendo em conta que se pretende designar abreviadamente a Caixa Geral de 

Aposentações 

onde se lê: “GGA, I.P.” 

deve ler-se: “CGA, I.P.” 

 

Artigo 84.º do projeto do decreto (anterior artigo 82.º) 

Foi alterado o n.º 2, eliminado o n.º 3 e renumerado o n.º 4 como n.º 3 em 

conformidade com a proposta 544 do PSD/CDS. 

N.º 2 

Na alínea c)  

onde se lê: “… da Lei Orgânica n.º 1-B/2009, de 7 de julho;” 

deve ler-se: “… da Lei Orgânica n.º 1-B/2009, de 20 de julho;” 

Na alínea e)  

onde se lê: “De, à data de entrada em vigor do presente diploma, …” 

deve ler-se: “De, à data de entrada em vigor da presente lei, …”” 

 

Artigo 85.º do projeto do decreto (anterior artigo 83.º) 

Foi alterada a alínea c) do n.º 1 em conformidade com a proposta 466 do PSD/CDS. 

 

Artigo 89.º do projeto do decreto (anterior artigo 87.º) 

onde se lê: “… no artigo 31.º-A do Decreto-Lei n.º 155/92, de 28 de julho.” 

deve ler-se: “… no artigo 31.º-A do Decreto-Lei n.º 155/92, de 28 de julho, aditado pelo 

Decreto-Lei n.º 29-A/2011, de 1 de março.” 
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Foi aditado ao projeto de decreto o artigo 88.º-A resultante da proposta 369 do PEV 

renumerado como artigo 91.º no projeto de decreto, renumerando-se os restantes 

artigos em conformidade. 

 

Artigo 96.º do projeto do decreto (anterior artigo 93.º) 

Foram introduzidas as alterações na epígrafe e nos n.ºs 1 e 3 resultantes da 

proposta 467 do PSD/CDS e renumerada a remissão para o artigo 28.º constante do 

n.º 2 que passou a fazer-se para o artigo 29.º 

 

Artigo 98.º do projeto do decreto (anterior artigo 95.º) 

Foi alterado o n.º 5 em conformidade com a proposta 469 do PSD/CDS 

 

Foi aditado ao projeto de decreto o artigo 95.º-A resultante da proposta 521 do 

PSD/CDS renumerado como artigo 99.º no projeto de decreto, renumerando-se os 

restantes artigos em conformidade. 

No final do n.º 4 do artigo 99.º do projeto de decreto (anterior 95.º-A) 

onde se lê: “…n.º 3 do artigo 95.º da Lei do Orçamento do Estado.” 

deve ler-se: “…n.º 3 do artigo 98.º da presente lei.” 

 

Artigo 103.º do projeto do decreto (anterior artigo 99.º) 

Foi alterado em conformidade com a proposta 470 do PSD/CDS 

 

Artigo 109.º do projeto do decreto (anterior artigo 105.º) 

No final 

onde se lê: “… necessárias ao cumprimentos dos limites….” 

deve ler-se: “… necessárias ao cumprimento dos limites….” 

 

Artigo 110.º do projeto do decreto (anterior artigo 106.º) 

Na alínea d) do n.º 1 

Em conformidade com o Decreto Regulamentar n.º 40/2012, de 12 de abril 

onde se lê: “Da Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho” 

deve ler-se: “Da Direção-Geral do Emprego e das Relações do Trabalho” 
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Artigo 111.º do projeto do decreto (anterior artigo 107.º) 

Na epígrafe: 

Tendo em conta o que consta dos números do artigo e a necessária 

correspondência com a epígrafe, sugere-se: 

onde se lê: “Suspensão de subsídios na Região Autónoma da Madeira” 

deve ler-se: “Suspensão de pagamento de subsídios e de passagens na Região 

Autónoma da Madeira” 

 

Artigo 112.º do projeto do decreto (anterior artigo 108.º) 

Na epígrafe: 

onde se lê: “Suspensão de subsídios na Região Autónoma dos Açores” 

deve ler-se: “Suspensão de pagamento de subsídios e de passagens na Região 

Autónoma dos Açores” 

 

Nos n.ºs 1 e 2 

Foram introduzidas as alterações resultantes da proposta 542 do PSD/CDS 

 

Artigo 116.º do projeto do decreto (anterior artigo 112.º) 

No corpo do n.º 1 

Em conformidade com a proposta 531 do PSD/CDS e tendo em conta as alterações 

sofridas pelo diploma em causa: 

onde se lê: “Os artigos 65.º, 69.º, 110.º, 134.º, 141.º, 168.º, e 211.º do Código dos Regimes 

Contributivos do Sistema Previdencial de Segurança Social, …” 

deve ler-se: “Os artigos 65.º, 69.º, 110.º, 134.º, 141.º, 168.º, 186.º, e 211.º do Código dos 

Regimes Contributivos do Sistema Previdencial de Segurança Social, aprovado em anexo à 

Lei n.º 110/2009, de 16 de setembro, alterada pela Lei n.º 119/2009, de 30 de dezembro, 

pelo Decreto-Lei n.º 140-B/2010, de 30 de dezembro, e pelas Leis n.ºs 55-A/2010, de 31 

de dezembro, 64-B/2011, de 30 de dezembro, e 20/2012, de 14 de maio, …” 

 

Foram ainda alterados os artigos 69.º, 134.º e 141.º e o artigo 168.º (relativamente ao 

qual também resultou rejeitado o n.º 3 constante da proposta de lei que, em 

conformidade, se retirou do texto) do Código dos Regimes Contributivos do Sistema 

Previdencial de Segurança Social, em conformidade com a proposta 531 do PSD/CDS. 

Foi também incluída a alteração ao artigo 186.º do mesmo Código resultante da mesma 

proposta. 
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No corpo do n.º 2 

onde se lê: “São aditados ao Código dos Regimes Contributivos do Sistema Previdencial de 

Segurança Social os artigos 91.º-A a 91.º-C, com a seguinte redação:” 

deve ler-se: “São aditados ao Código dos Regimes Contributivos do Sistema Previdencial de 

Segurança Social aprovado em anexo à Lei n.º 110/2009, de 16 de setembro, alterada pela 

Lei n.º 119/2009, de 30 de dezembro, pelo Decreto-Lei n.º 140-B/2010, de 30 de dezembro, 

e pelas Leis n.ºs 55-A/2010, de 31 de dezembro, 64-B/2011, de 30 de dezembro, e 20/2012, 

de 14 de maio, os artigos 91.º-A a 91.º-C, com a seguinte redação:” 

 

Nos n.ºs 2 e 3 do artigo 91.º-B 

onde se lê: “… da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, ,…” 

deve ler-se: “… da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, alterada pelas Leis n.ºs 64-

A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, 34/2010, de 2 de setembro, 55-

A/2010, de 31 de dezembro, e 64-B/2011, de 30 de dezembro,…” 

 

No n.º 3 

onde se lê: “É aditada ao capítulo II do título I da parte II do Código dos Regimes Contributivos 

do Sistema Previdencial de Segurança Social a secção I-A, com a epígrafe «Trabalhadores que 

exercem funções públicas», composta pelos artigos 91.º-A a 91.º-C.” 

deve ler-se: “É aditada ao capítulo II do título I da parte II do Código dos Regimes 

Contributivos do Sistema Previdencial de Segurança Social, aprovado em anexo à Lei n.º 

110/2009, de 16 de setembro, alterada pela Lei n.º 119/2009, de 30 de dezembro, pelo 

Decreto-Lei n.º 140-B/2010, de 30 de dezembro, e pelas Leis n.ºs 55-A/2010, de 31 de 

dezembro, 64-B/2011, de 30 de dezembro, e 20/2012, de 14 de maio, a secção I-A, com a 

epígrafe «Trabalhadores que exercem funções públicas», composta pelos artigos 91.º-A a 91.º-

C.” 

 

No n.º 4 

onde se lê: “…. do Código dos Regimes Contributivos do Sistema Previdencial de Segurança 

Social, …” 

deve ler-se: “…. do Código dos Regimes Contributivos do Sistema Previdencial de Segurança 

Social aprovado em anexo à Lei n.º 110/2009, de 16 de setembro, alterada pela Lei n.º 

119/2009, de 30 de dezembro, pelo Decreto-Lei n.º 140-B/2010, de 30 de dezembro, e 

pelas Leis n.ºs 55-A/2010, de 31 de dezembro, 64-B/2011, de 30 de dezembro, e 20/2012, 

de 14 de maio.” 
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Artigo 117.º do projeto do decreto (anterior artigo 113.º) 

Foi alterado em conformidade com a proposta 532 do PSD/CDS 

 

Artigo 123.º do projeto do decreto (anterior artigo 119.º) 

No n.º 6  

onde se lê: “Por forma a colmatar eventuais dificuldades inerentes ao processo de 

encerramento dos 2.º Quadro Comunitário de Apoio (QCA II) e QCA III e à execução do QREN 

relativamente …” 

deve ler-se: “Por forma a colmatar eventuais dificuldades inerentes ao processo de 

encerramento do 2.º Quadro Comunitário de Apoio (QCA II) e 3.º Quadro Comunitário de 

Apoio (QCA III) e à execução do QREN relativamente …” 

 

Artigo 124.º do projeto do decreto (anterior artigo 120.º) 

No final do n.º 3  

Tendo em conta que a lei referida não sofreu alterações 

onde se lê: “… nos termos previstos no artigo 115.º da Lei n.º 62/2007, de 10 de 

setembro, alterada pela Lei n.º 55-A/2010, de 31 de dezembro. 

deve ler-se: “… nos termos previstos no artigo 115.º da Lei n.º 62/2007, de 10 de 

setembro.” 

 

Artigo 125.º do projeto do decreto (anterior artigo 121.º) 

Foi alterado em conformidade com a proposta 456 dos Deputados da Madeira. 

Na epígrafe 

Tendo em conta o teor do artigo e a necessária correspondência com a epigrafe 

onde se lê: “Processos de extinção” 

deve ler-se: “Processos de dissolução, liquidação e extinção” 

 

Artigo 126.º do projeto do decreto (anterior artigo 122.º) 

No n.º 1 

A remissão que se fazia para o artigo 134.º passou a fazer-se para o artigo 138.º 

 

No n.º 4 

Foi alterado em conformidade com a proposta 550 do PSD 
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Artigo 131.º do projeto do decreto (anterior artigo 127.º) 

No n.º 1 

A remissão que se fazia para o artigo 129.º passou a fazer-se para o artigo 133º 

 

Artigo 132.º do projeto do decreto (anterior artigo 128.º) 

Foi alterada a alínea b) do n.º 1 em conformidade com a proposta 471 do PSD/CDS 

 

Artigo 133.º do projeto do decreto (anterior artigo 129.º) 

Na alínea a) do n.º 1 

 

A remissão que se fazia para os artigos 127.º e 136.º passou a fazer-se para os artigos 

131.º e 140.º 

 

Artigo 137.º do projeto do decreto (anterior artigo 133.º) 

No n.º 4 

A remissão que se fazia para o artigo 136.º passou a fazer-se para o artigo 140.º 

 

Artigo 138.º do projeto do decreto (anterior artigo 134.º) 

No n.º 2 

A remissão que se fazia para o n.º 1 do artigo 122.º passou a fazer-se para o n.º 1 do 

artigo 126.º 

 

Artigo 139.º do projeto do decreto (anterior artigo 135.º) 

No n.º 2 

A remissão que se fazia para o n.º 1 do artigo 122.º passou a fazer-se para o n.º 1 do 

artigo 126.º 

 

Artigo 140.º do projeto do decreto (anterior artigo 136.º) 

A remissão que se fazia para os artigos 129.º e 127.º passou a fazer-se para os artigos 

133.º e 131.º 

 

Foi eliminado do projeto de decreto o artigo 138.º da proposta de lei em resultado da 

proposta 461 de Deputados da Madeira. 

 

Artigo 142.º do projeto do decreto (anterior artigo 139.º) 

No n.º 2 

Foram introduzidas as alterações resultantes da proposta 473 do PSD/CDS 
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O artigo 140.º da proposta de lei passou a ser inserido no capítulo X, como artigo 

164.º-A, renumerado como artigo 167.º do projeto de decreto.  

 

Artigo 144.º do projeto do decreto (anterior artigo 142.º) 

Nas alíneas do n.º 2 

Foram introduzidas as alterações resultantes da proposta 529 do PSD/CDS 

Refira-se ainda que a expressão “oficiais de justiça” constante da proposta de alteração 

difere da usada no n.º 1 do artigo 81.º do projeto de decreto (anterior artigo 79.º) que se 

refere antes a “funcionários judiciais”. O universo “funcionários judiciais” é mais 

abrangente e parece mais correto tendo em conta que o regime atual no que diz respeito 

aos direitos de utilização de transportes é aplicável aos funcionários judiciais e não só aos 

oficiais de justiça (que são uma parte daqueles). Assim, nos termos do nº1 do artigo 60º do 

Estatuto dos Oficiais de Justiça: “Os funcionários de justiça têm direito à utilização gratuita, 

quando em serviço, dos transportes coletivos terrestres e fluviais, mediante exibição do cartão 

de livre-trânsito, considerando-se em serviço, para o efeito, a deslocação entre a residência e 

o local de trabalho”. Termos em que, não se alterou esta referência mas sensibiliza-se a 

Comissão para que pondere esta questão e proceda, se assim o entender, a essa 

alteração. 

 

Artigo 146.º do projeto do decreto (anterior artigo 144.º) 

No n.º 1 

onde se lê: “… no âmbito da Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações 

Climáticas.” 

deve ler-se: “… no âmbito da Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações 

Climáticas, aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 24/2010, de 1 de 

abril.” 

No n.º 2 

Foram introduzidas as alterações resultantes da proposta 450 do PSD/CDS 

 

Artigo 150.º do projeto do decreto (anterior artigo 148.º) 

No n.º 4 

Foi eliminado o n.º 5 de acordo com a proposta 452 do PSD/CDS 

 

Artigo 151.º do projeto do decreto (anterior artigo 149.º) 

Foi aditado um n.º 5 em conformidade com a proposta 454 do PSD/CDS 
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Artigo 155.º do projeto do decreto (anterior artigo 153.º) 

Foi alterada a epígrafe e o n.º 1 e aditado um n.º 2 em conformidade com a proposta 

497 do PSD/CDS. 

Na epígrafe 

onde se lê: “Segurança Social” 

deve ler-se: “segurança social” 

No n.º 1 

onde se lê: “A Segurança Social envia à AT …” 

deve ler-se: “A segurança social envia à Autoridade Tributária e Aduaneira…” 

No n.º 2 

onde se lê: “A Autoridade Tributária e Aduaneira envia à Segurança Social…” 

deve ler-se: “A AT envia à segurança social…” 

 

No artigo 159.º do projeto de decreto (anterior artigo 157.º) 

O n.º 1 refere o cumprimento do disposto no “n.º 8 do artigo 124.º do Código das Custas 

Judiciais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 224-A/96, de 26 de novembro”.  

Esse diploma foi revogado pelo Decreto-Lei n.º 34/2008, de 26 de Fevereiro, que não 

contempla sequer tal disposição. Alertado o Governo, veio o mesmo através do 

Ministério da Justiça confirmar que a referência a este diploma revogado não é lapso, 

porque os depósitos a que se refere este artigo do Orçamento são os definidos pelo nº 8 

do art.º 124 do DL 224-A/96, de 26 de novembro, que tem o seguinte teor:  

“Os depósitos existentes na Caixa Geral de Depósitos na data de entrada em vigor do 

Decreto-Lei n.º 324/2003, de 27 de Dezembro, são objeto de transferência para a conta 

do Instituto de Gestão Financeira e Patrimonial da Justiça, mediante ordem do tribunal 

com jurisdição sobre os mesmos.” Termos em que, em face dos esclarecimentos 

prestados se manteve neste artigo do projeto de decreto a remissão para o referido 

diploma apesar de revogado. 

 

No artigo 165.º do projeto de decreto (anterior artigo 163.º) 

onde se lê: “…alterado pelas Leis n.ºs 3-B/20102, de 28 de abril, …” 

deve ler-se: “…alterado pelas Leis n.ºs 3-B/2010, de 28 de abril, …” 

 

 

 

 

http://www.igf.min-financas.pt/inflegal/bd_igf/bd_legis_geral/leg_geral_docs/DL_324_2003_COD_CUSTAS_JUDICIAIS.htm
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Artigo 168.º do projeto de decreto (anterior artigo 165.º) 

No n.º 4 do artigo 36.º da Lei n.º 3/2004, de 15 de janeiro 

onde se lê: “…dos membros do Governo responsável pela área das finanças e da tutela” 

deve ler-se: “…dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da 

tutela” 

 

Artigo 169.º do projeto de decreto (anterior artigo 166.º) 

No artigo 59.º do Decreto-Lei n.º 280/2007, de 7 de agosto, 

No n.º 1 

onde se lê: “ …” 

deve ler-se: “(Corpo do artigo)”. 

 

No n.º 2 

onde se lê: “… autorização dos membros do Governo responsável pela área das finanças e 

da tutela, … “ 

deve ler-se: “… autorização dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das 

finanças e da tutela, … “ 

 

No artigo 66.º do Decreto-Lei n.º 280/2007, de 7 de agosto, 

No n.º 1 

onde se lê: “… autorização dos membros do Governo responsável pela área das finanças e 

da tutela, … “ 

deve ler-se: “… autorização dos membros do Governo responsáveis pelas áreas 

das finanças e da tutela, … “ 

 

No n.º 2 

onde se lê: “Durante o período da antecipação, não podem o Estado ou os institutos 

públicos denunciar os contratos de arrendamento, …” 

deve ler-se: “Durante o período da antecipação, o Estado ou os institutos públicos não 

podem denunciar os contratos de arrendamento, …” 
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Artigo 172.º do projeto de decreto (anterior artigo 169.º) 

No corpo 

onde se lê: “O artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, passa a ter a 

seguinte redação: 

deve ler-se: “Os artigos 5.º e 23.º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, 

passam a ter a seguinte redação:”  

 

Foi inserido o artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, aditado pela 

proposta 389 do PS. 

 

Artigo 174.º do projeto de decreto (anterior artigo 171.º) 

No n.º 3 do artigo 2.º da Lei n.º 30/2003, de 22 de agosto, foram introduzidas as 

alterações resultantes da proposta 455 do PSD/CDS. 

 

Artigo 176.º do projeto de decreto (anterior artigo 173.º) 

Artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 312/2002, de 20 de dezembro 

Na epígrafe 

Tendo em conta que não sofreu qualquer alteração 

onde se lê: “Taxa” 

deve ler-se: “[…]” 

 

Artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 312/2002, de 20 de dezembro 

Na epígrafe 

onde se lê: “Cobrança e contraordenações” 

deve ler-se: “[…]” 

 

Artigo 178.º do projeto de decreto (anterior artigo 175.º) 

Tendo em conta que o diploma sofreu alterações 

onde se lê: “… do Decreto-Lei n.º 71/2006, de 24 de março,” 

deve ler-se: “… do Decreto-Lei n.º 71/2006, de 24 de março, alterado pela Lei n.º 64-

A/2008, de 31 de dezembro e pelo Decreto-Lei n.º 29-A/2011, de 1 de março, passa…” 

 

No artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 71/2006, de 24 de março 

Foram introduzidas as alterações resultantes da proposta 543 do PSD/CDS 
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Foram inseridos os novos artigos renumerados como artigos 179.º, 180.º, 181.º, 

182.º, 183.º, 184.º e 185.º no projeto de decreto, resultantes das propostas 262 do 

PCP e 516, 533, 551, 552, 536 e 539 do PSD/CDS. 

 

Artigo 186.º do projeto de decreto (anterior artigo 176.º) 

No corpo 

Tendo em conta a proposta 496 do PSD/CDS 

onde se lê: “Os artigos 2.º, 16.º, 22.º, 25.º, 31.º, 41.º, 68.º, 68.º-A, 71.º, 72.º, 78.º, 79.º, 

83.º, 85.º, 88.º, 101.º, 119.º e 124.º do Código do Imposto sobre o Rendimento das 

Pessoas Singulares (Código do IRS), …” 

deve ler-se: “Os artigos 2.º, 16.º, 22.º, 25.º, 31.º, 41.º, 68.º, 68.º-A, 71.º, 72.º, 78.º, 79.º, 

81.º, 83.º, 85.º, 88.º, 101.º, 119.º e 124.º do Código do Imposto sobre o Rendimento das 

Pessoas Singulares (Código do IRS), …” 

 

No artigo 2.º do CIRS 

Foram inseridas as alterações ao ponto 2 da alínea b) do n.º 3 em conformidade 

com a proposta 509 do PSD/CDS. Foi ainda renumerado como n.º 15, o n.º 16 

aditado ao artigo 2.º pela proposta de lei, tendo em conta que este artigo 2.º na sua 

redação atual só tem 14 números. 

 

No artigo 31.º do CIRS 

Foram introduzidas as alterações ao n.º 2 resultantes da proposta 486 do PSD/CDS. 

 

No artigo 41.º do CIRS 

Foram introduzidas as alterações ao n.º 1 resultantes da proposta 492 do PSD/CDS. 

 

No artigo 68.º-A do CIRS 

Foram introduzidas as alterações resultantes da proposta 513 do PSD/CDS. 

 

Foi introduzida no texto a alteração ao artigo 81.º do CIRS resultante da proposta 496 

do PSD/CDS. 

 

Na alínea a) do n.º 1 do artigo 101.º do CIRS 

onde se lê: “… rendimentos das categorias E ou de incrementos…” 

deve ler-se: “… rendimentos da categoria E ou de incrementos…” 
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No artigo 119.º do CIRS 

Foram introduzidas as alterações resultantes da proposta 487 do PSD/CDS. 

 

Artigo 187.º do projeto de decreto (anterior artigo 177.º) 

Foram introduzidas as alterações resultantes da proposta 501 do PSD/CDS. 

 

Artigo 190.º do projeto de decreto (anterior artigo 180.º) 

Tendo em conta as alterações sofridas por esse artigo 

onde se lê: “O artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 42/91, de 22 de janeiro, passa a ter a seguinte 

redação:” 

deve ler-se: “O artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 42/91, de 22 de janeiro, alterado pelos 

Decretos-Leis n.ºs 134/2011, de 24 de abril, e 194/2002, de 25 de setembro, passa a 

ter a seguinte redação:” 

 

Artigo 191.ºdo projeto de decreto (anterior artigo 177.º) 

No artigo 67.º do IRC 

Na epígrafe 

onde se lê: “Limitação à dedutibilidade de gastos financiamento” 

deve ler-se: “Limitação à dedutibilidade de gastos de financiamento” 

 

Artigo 195.º do projeto de decreto (anterior artigo 185.º) 

No corpo 

onde se lê: “Os artigos 9.º, 11.º, 12.º, 15.º, 19.º, 21.º, 29.º, 35.º, 78.º, 82.º e 88.º do 

Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado (Código do IVA), aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 394-B/84, de 26 de dezembro, passam a ter a seguinte redação:” 

deve ler-se: “Os artigos 9.º, 11.º, 12.º, 15.º, 19.º, 21.º, 35.º, 78.º, 82.º e 88.º do Código 

do Imposto sobre o Valor Acrescentado (Código do IVA), aprovado pelo Decreto-Lei 

n.º 394-B/84, de 26 de dezembro, passam a ter a seguinte redação:” 

 

No artigo 21.º do CIVA 

Foram introduzidas as alterações resultantes da proposta 480 do PSD/CDS. 
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Foi eliminado do projeto de decreto a alteração ao artigo 29.º do CIVA em 

conformidade com a proposta 505 do PSD/CDS. 

 

Artigo 35.º do CIVA 

Na alínea d) do n.º 6 

onde se lê: “Não terem sido apresentadas as declarações a que se referem o artigo 41.º, 

bem como aquelas a que se refere a alínea c) do n.º 1 do artigo 23.º do Regime do IVA 

nas Transações Intracomunitárias, por um período de, pelo menos, um ano ou, tendo sido 

apresentadas as mesmas não evidenciem qualquer atividade, por igual período.” 

deve ler-se: “Não terem sido apresentadas as declarações a que se refere o artigo 41.º, 

bem como aquelas a que se refere a alínea c) do n.º 1 do artigo 23.º do Regime do IVA 

nas Transações Intracomunitárias, por um período de, pelo menos, um ano ou, tendo 

sido apresentadas não evidenciem qualquer atividade, por igual período.” 

 

Artigo 78.º do CIVA 

No final da alínea b) do n.º 7 

onde se lê: “… no artigo 156.º do Código de Insolvência e da Recuperação de 

Empresas;” 

deve ler-se: “… no artigo 156.º do Código da Insolvência e da Recuperação de 

Empresas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 53/2004, de 18 de março;” 

No n.º 9 

Foi introduzida a alteração resultante da proposta 481 do PSD/CDS. 

 

Artigo 196.º do projeto de decreto (anterior artigo 186.º) 

 

Nos artigos 78.º-A A 78.º-D aditados ao CIVA foram introduzidas as alterações 

resultantes da proposta 484 do PSD/CDS. 

 

No artigo 78.º-A aditado ao CIVA 

No final da alínea a) do n.º 2 

onde se lê: “… e o ativo tenha sido desreconhecido contabilisticamente” 

deve ler-se: “… e o ativo não tenha sido reconhecido contabilisticamente” 

Na alínea b) do n.º 4 

onde se lê: “… Código de Insolvência …” 

deve ler-se: “… Código da Insolvência …” 
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Artigo 198.º do projeto de decreto (anterior artigo 188.º) 

No n.º 1 

onde se lê: “A nova redação da alínea c) do n.º 4 do artigo 88.º do Código do IVA, tem 

natureza interpretativa.” 

deve ler-se: “A redação da alínea c) do n.º 4 do artigo 88.º do Código do IVA, dada 

pela presente lei, tem natureza interpretativa.” 

 

Artigo 200.º do projeto de decreto (anterior artigo 190.º) 

No corpo 

onde se lê: “Os artigos 5.º, 6.º, 10.º e 11.º do regime de bens em circulação objeto de 

transações entre sujeitos passivos de IVA, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 

147/2003, de 11 de julho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 238/2006, de 20 de dezembro, 

pela Lei n.º 3-B/2010, de 28 de abril, e pelo Decreto-Lei n.º 198/2012, de 24 de agosto, 

passam a ter a seguinte redação:” 

deve ler-se: “Os artigos 4.º, 5.º, 6.º, 8.º, 10.º e 11.º do regime de bens em circulação 

objeto de transações entre sujeitos passivos de IVA, aprovado em anexo ao Decreto-

Lei n.º 147/2003, de 11 de julho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 238/2006, de 20 de 

dezembro, pela Lei n.º 3-B/2010, de 28 de abril, e alterado e republicado pelo 

Decreto-Lei n.º 198/2012, de 24 de agosto, passam a ter a seguinte redação:” 

 

Foram introduzidas no texto as alterações aos artigos 4.º e 8.º do regime de bens em 

circulação objeto de transações entre sujeitos passivos de IVA, aprovado em anexo ao 

Decreto-Lei n.º 147/2003, de 11 de julho, resultantes da proposta 483 do PSD/CDS. 

 

Foi ainda aditado ao projeto de decreto um artigo novo, renumerado como artigo 

201.º, resultante da proposta 483 do PSD/CDS (era o artigo 190.º-A). 

 

Artigo 202.º do projeto de decreto (anterior artigo 191.º) 

No corpo 

Em conformidade com a proposta 485 do PSD/CDS 

onde se lê: “O artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 198/2012, de 24 de agosto, passa a ter a 

seguinte redação:” 

deve ler-se: “Os artigos 1.º e 3.º do Decreto-Lei n.º 198/2012, de 24 de agosto, passam 

a ter a seguinte redação:” 
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Foi ainda introduzida no texto a alteração ao artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 198/2012, 

de 24 de agosto, resultante da proposta 485 do PSD/CDS 

 

Artigo 203.º do projeto de decreto (anterior artigo 192.º) 

No artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 362/99, de 16 de setembro, foi inserido o n.º 4 

porque o artigo, na redação atual, tem quatro números. 

 

Artigo 205.º do projeto de decreto (anterior artigo 194.º) 

No artigo 2.º do Código do Imposto do Selo foi inserido o n.º 4 porque o artigo, na 

redação atual, tem quatro números. 

 

No artigo 3.º do Código do Imposto do Selo foi inserida a alínea u) do n.º 3 porque na 

redação atual é a última alínea desse número. 

 

Foi alterado o artigo 5.º do Código do Imposto do Selo em conformidade com a 

proposta 504 do PSD/CDS e inserida a alínea u) do n.º 1 porque na redação atual é a 

última alínea desse número. 

 

No artigo 7.º do Código do Imposto do Selo foi inserido o n.º 6 porque o artigo, na 

redação atual, tem seis números. E ainda, 

Na alínea p) do n.º 1 

Foi alterada a posição da vírgula 

onde se lê: “… pessoas coletivas de utilidade pública que desempenhem única e, 

exclusiva ou predominantemente, fins de caridade, …” 

deve ler-se: “… pessoas coletivas de utilidade pública que desempenhem, única e 

exclusiva ou predominantemente, fins de caridade, …” 

Artigo 206.º do projeto de decreto (anterior artigo 195.º) 

Foi alterada a redação da verba 11.4 da Tabela Geral do Imposto do Selo em 

conformidade com a proposta 502 do PSD/CDS. 

 

Artigo 207.º do projeto de decreto (anterior artigo 196.º) 

onde se lê: “Os artigos 4.º, 6.º, 7.º, 9.º, 10.º, 49.º, 71.º, 74.º, 76.º, 85.º, 88.º, 89.º, 91.º, 

92.º, 94.º, 95.º, 100.º, 103.º, 104.º e 105.º-A do Código dos Impostos Especiais de 

Consumo (Código dos IEC), …” 

deve ler-se: “Os artigos 4.º, 6.º, 7.º, 9.º, 10.º, 49.º, 71.º, 74.º, 76.º, 85.º, 88.º, 89.º, 91.º, 

92.º, 94.º, 95.º, 100.º, 103.º, 104.º, 105.º e 105.º-A do Código dos Impostos Especiais de 

Consumo (Código dos IEC), …” 
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No artigo 4.º do Código dos Impostos Especiais de Consumo (Código dos IEC) 

onde se lê: “…operações em mercador organizados;” 

deve ler-se: “…operações em mercados organizados;” 

 

No artigo 89.º do Código dos Impostos Especiais de Consumo (Código dos IEC) 

Foram introduzidas as alterações resultantes da proposta 508 do PSD/CDS. 

 

No artigo 91.º do Código dos Impostos Especiais de Consumo (Código dos IEC) 

Foram introduzidas as alterações resultantes da proposta 511 do PSD/CDS. 

 

No artigo 104.º do Código dos Impostos Especiais de Consumo (Código dos IEC) 

Foram introduzidas as alterações resultantes da proposta 491 do PSD/CDS. E ainda,  

No n.º 6 

onde se lê: “… resultante da aplicação número anterior, …” 

deve ler-se: “… resultante da aplicação do número anterior, …” 

 

Foi introduzida no texto do projeto de decreto a alteração ao artigo 105.º do Código 

dos Impostos Especiais de Consumo (Código dos IEC), resultante da proposta 494 

do PSD/CDS. 

 

Artigo 212.º do projeto de decreto (anterior artigo 201.º) 

No artigo 9.º do Código do Imposto sobre Veículos foi inserido o n.º 3 resultante da 

proposta 500 do PSD/CDS. 

 

Artigo 215.º do projeto de decreto (anterior artigo 204.º) 

Tendo em conta a proposta 507 do PSD/CDS 

onde se lê: “Os artigos 13.º, 68.º, 76.º, 112.º e118.º do Código do Imposto Municipal sobre 

Imóveis (Código do IMI), …” 

deve ler-se: “Os artigos 13.º, 68.º, 76.º, 112.º, 118.º e 120.º do Código do Imposto 

Municipal sobre Imóveis (Código do IMI), …” 

 

Foi, igualmente, inserida no projeto de decreto a alteração ao 120.º do Código do 

Imposto Municipal sobre Imóveis (Código do IMI) constante da proposta 507 do 

PSD/CDS. 
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Artigo 218.º do projeto de decreto (anterior artigo 207.º) 

No corpo 

Tendo em conta as propostas 488 e 394 do PSD/CDS. 

onde se lê: “Os artigos 22.º, 48.º, 58.º, e 71.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF), 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 215/89, de 1 de julho, passam a ter a seguinte redação:” 

deve ler-se: “Os artigos 22.º, 48.º, 58.º, 66.º-B, 69.º e 71.º do Estatuto dos Benefícios 

Fiscais (EBF), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 215/89, de 1 de julho, passam a ter a 

seguinte redação:” 

 

No artigo 22.º do EBF foi inserida a revogação do n.º 16 em conformidade com a 

proposta 280 do BE. 

 

No artigo 58.º do EBF foi inserida a alteração ao n.º 1 resultante da proposta 510 do 

PSD/CDS. 

 

Foram inseridas no texto do projeto de decreto as alterações aos artigos 66.º-B e 

69.º do EBF resultantes das propostas 488 e 394 do PSD/CDS. 

 

No artigo 71.º do EBF foi inserida a alteração ao n.º 1 resultante da proposta 482 do 

PSD/CDS. E ainda, 

onde se lê: “… desde que se constituam entre 1 de janeiro de 2008 e 31 de dezembro de 

2013 e …” 

deve ler-se: “… desde que constituídos entre 1 de janeiro de 2008 e 31 de dezembro de 

2013 e …” 

 

Artigo 220.º do projeto de decreto (anterior artigo 209.º) 

No corpo 

Em conformidade com as propostas 493 e 499 do PSD/CDS 

onde se lê: “Os artigos 19.º, 45.º, 49.º, 63.º-A e 101.º da Lei Geral Tributária (LGT), 

aprovada pelo Decreto-Lei n.º 398/98, de 17 de dezembro, passam a ter a seguinte 

redação:” 

deve ler-se: “Os artigos 19.º, 45.º, 49.º, 52.º, 60.º, 63.º-A e 101.º da Lei Geral Tributária 

(LGT), aprovada pelo Decreto-Lei n.º 398/98, de 17 de dezembro, passam a ter a seguinte 

redação:” 

 

Foram inseridas no texto do projeto de decreto as alterações aos artigos 52.º e 60.º 

da LGT resultantes das propostas 499 e 493 do PSD/CDS. 
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Artigo 222.º do projeto de decreto (anterior artigo 211.º) 

No corpo 

Em conformidade com as propostas 392 e 393 do PSD/CDS 

onde se lê: “Os artigos 24.º, 26, 35.º, 39.º, 75.º, 97.º, 97.º-A, 112.º, 169.º, 170.º, 176.º, 

191.º, 199.º, 223.º e 249.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT), 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 433/99, de 26 de outubro, passam a ter a seguinte 

redação:” 

deve ler-se: “Os artigos 24.º, 26, 35.º, 39.º, 75.º, 97.º, 97.º-A, 102.º, 112.º, 169.º, 170.º, 

176.º, 191.º, 196.º, 199.º, 223.º e 249.º do Código de Procedimento e de Processo 

Tributário (CPPT), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 433/99, de 26 de outubro, passam a ter a 

seguinte redação:” 

 

Foram inseridos no texto do projeto de decreto as alterações aos artigos 102.º e 

196.º do CPPT resultantes das propostas 392 e 393 do PSD/CDS. 

 

Artigo 223.º do projeto de decreto (anterior artigo 212.º) 

No corpo 

onde se lê: “O artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 73/99, de 16 de março, alterados pelas Leis 

n.ºs …” 

deve ler-se: “O artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 73/99, de 16 de março, alterado pelas Leis 

n.ºs …” 

 

Artigo 224.º do projeto de decreto (anterior artigo 213.º) 

No corpo 

Em conformidade com a proposta 490 do PSD/CDS 

onde se lê: “Os artigos 40.º, 41.º, 50.º, 77.º, 83.º, 106.º, 107.º, 109.º, 117.º e 128.º do 

Regime Geral das Infrações Tributárias (RGIT), …” 

deve ler-se: “Os artigos 29.º, 40.º, 41.º, 50.º, 77.º, 83.º, 106.º, 107.º, 109.º, 117.º e 128.º 

do Regime Geral das Infrações Tributárias (RGIT), …” 

 

Foram inseridas no texto do projeto de decreto as alterações ao artigo 29.º do RGIT 

resultante da proposta 490 do PSD/CDS. 

 

Foi aditado ao texto do projeto de decreto um novo artigo renumerado como artigo 

225.º resultante também da proposta 490 do PSD/CDS. 
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Foram aditados ao texto do projeto de decreto dois novos artigos renumerados 

como artigos 228.º e 229 resultantes também da proposta 477 do PSD/CDS (eram os 

artigos 215.ºA e B). 

 

Artigo 228.º do projeto de decreto (anterior artigo 215.º-A.º) 

No n.º 1 do artigo 17.º do Regime Jurídico da Arbitragem em Matéria Tributária 

onde se lê: “… no termo do prazo previsto no artigo 11.º, n.º 8, o …” 

deve ler-se:  “…  no termo do prazo previsto no n.º 8 do artigo 11.º, o …” 

 

Artigo 230.º do projeto de decreto (anterior artigo 216.º) 

No n.º 1 

onde se lê: “São aditados ao Livro do Regulamento das Alfândegas, …” 

deve ler-se:  “São aditados ao Livro VI do Regulamento das Alfândegas, …” 

No n.º 3 do artigo 678.º-O do Regulamento das Alfândegas 

onde se lê: “ … nos temos definidos em portaria…” 

deve ler-se:  “ … nos termos definidos em portaria…” 

 

Artigo 234.º do projeto de decreto (anterior artigo 220.º) 

No corpo do artigo 269.º do Código da Insolvência   

onde se lê: “Estão isentos de imposto do selo, quando a ele se encontrassem sujeitos, os 

seguintes atos, …” 

deve ler-se: “Estão isentos de imposto do selo, quando a ele se encontrem sujeitos, os 

seguintes atos, …” 

 

Artigo 236.º do projeto de decreto (anterior artigo 222.º) 

onde se lê: “É revogado o artigo 28.º do Regulamento da Contribuição Especial, aprovado 

em anexo ao Decreto-Lei n.º 54/95, de 22 de março, alterado pela Lei n.º 10-B/96, de 3 de 

março, pelos …” 

deve ler-se: “É revogado o artigo 28.º do Regulamento da Contribuição Especial, 

aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 54/95, de 22 de março, alterado pela Lei n.º 10-

B/96, de 23 de março, pelos …” 

 

Artigo 237.º do projeto de decreto (anterior artigo 223.º) 

Na epígrafe: 

onde se lê: “Autorização legislativa transposição para a ordem jurídica …” 

deve ler-se: “Autorização legislativa para a transposição para a ordem jurídica …” 
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No n.º 1 

onde se lê: “…a Diretiva n.º 77/799/CEE, do Conselho, de 19 de dezembro, de 1977…” 

deve ler-se: “…a Diretiva n.º 77/799/CEE, do Conselho, de 19 de dezembro, …” 

 

Artigo 239.º do projeto de decreto (anterior artigo 225.º) 

N.º 2 

Na alínea d)  

onde se lê: “Bancos Centrais” 

deve ler-se: “bancos centrais” 

 

Na alínea i)  

onde se lê: “… e as disposições anta abuso.” 

deve ler-se: “… e as disposições anti abuso.” 

 

Artigo 241.º do projeto de decreto (anterior artigo 227.º) 

Na alínea i) do n.º 2 

onde se lê: “… e pelo Decreto-Lei n.º 15/2009, de 1 de abril.” 

deve ler-se: “… e pela Lei n.º 15/2009, de 1 de abril.” 

 

Artigo 244.º do projeto de decreto (anterior artigo 230.º) 

Foi inserida a alínea g) do n.º 2 resultante da proposta 503 do PSD/CDS e o n.º 3 

resultante da proposta 453 do PSD/CDS. 

 

Artigo 247.º do projeto de decreto (anterior artigo 233.º) 

No n.º 2 

O IGCP foi transformado em entidade pública empresarial pelo Decreto-Lei n.º 200/2012, 

de 27 de agosto, nos termos do qual, a sua denominação foi alterada para “Agência de 

Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública - IGCP, E. P. E., mantendo-se a designação 

abreviada (sigla) «IGCP»”, termos em que se sugere: 

onde se lê: “… pelo IGCP, EPE.,…” 

deve ler-se: “… pelo IGCP, …” 

 

Foram aditados ao texto do projeto de decreto três novos artigos renumerados 

como artigos 253.º, 254.º, 255.º, resultantes das propostas 498, 514 e 506 C2 do 

PSD/CDS (eram os artigos 238.º-A, 238.º-B e 238.º-B). 
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Artigo 254.º do projeto de decreto (anterior artigo 238.º-B) 

Na epígrafe 

onde se lê: “Avaliação do regime fiscal aplicável ao sector da Hotelaria, Restauração e 

Similares” 

deve ler-se: “Avaliação do regime fiscal aplicável aos sectores da hotelaria, 

restauração e similares” 

No corpo: 

onde se lê: “… sector da Hotelaria, Restauração e Similares … representantes do 

setor…” 

deve ler-se: “… sectores da hotelaria, restauração e similares … representantes 

dos setores …” 

 

Artigo 255.º do projeto de decreto (anterior artigo 238.º-B) 

No n.º 1 do artigo 5.º-A do Decreto-Lei 159/2009, de 13 de julho 

onde se lê: “… do presente Decreto-Lei, o prazo …” 

deve ler-se: “… do presente decreto-lei, o prazo …” 

 

Artigo 259.º do projeto de decreto (anterior artigo 242.º) 

No corpo 

onde se lê: “Os artigos 3.º, 7.º, 10.º, 11.º, 17.º, 17.º-A da Lei n.º 25/2006, de 30 de junho, 

alterada pela Lei n.º 67-A/2007, de 31 de dezembro, pelo Decreto-Lei n.º 113/2009, de 18 

de maio, e pelas Leis n.ºs 46/2010, de 7 de setembro, 55-A/2010, de 31 de dezembro, e 

64-B/2011, de 31 de dezembro, passam a ter a seguinte redação:” 

deve ler-se: “Os artigos 3.º, 7.º, 10.º, 11.º, 17.º, 17.º-A da Lei n.º 25/2006, de 30 de junho, 

alterada pela Lei n.º 67-A/2007, de 31 de dezembro, pelo Decreto-Lei n.º 113/2009, de 18 

de maio, e pelas Leis n.ºs 46/2010, de 7 de setembro, 55-A/2010, de 31 de dezembro, 

pela Lei Orgânica n.º 1/2011, de 30 de novembro e pela Lei n.º 64-B/2011, de 31 de 

dezembro, passam a ter a seguinte redação:” 

 

Foi eliminada do projeto de decreto a alteração ao n.º 1 do artigo 7.º da Lei n.º 

25/2006, de 30 de junho, que constava da proposta de lei e que foi rejeitada na 

votação na especialidade em Comissão. 

 

Foram eliminadas do projeto de decreto as alterações aos n.ºs 6, 7 e 8 do artigo 17.º-

A da Lei n.º 25/2006, de 30 de junho, que constavam da proposta de lei e que foram 

rejeitadas na votação na especialidade em Comissão. 
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Foi eliminado do projeto de decreto o artigo 243.º da proposta de lei que foi 

eliminado pela proposta 515 do PSD/CDS, renumerando-se em conformidade os 

artigos seguintes. 

 

Artigo 260.º do projeto de decreto (anterior artigo 244.º) 

No corpo 

onde se lê: “O artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 21/2007, de 29 de janeiro,…” 

deve ler-se: “O artigo 10.º do regime da renúncia à isenção do IVA nas operações 

relativas a bens imóveis, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 21/2007, de 29 de janeiro,…” 

 

Foi aditado ao projeto de decreto um novo artigo renumerado como artigo 261.º (era 

o artigo 246.º-A resultante da proposta 522 do PSD/CDS. 

 

Artigo 264.º do projeto de decreto (anterior artigo 247.º) 

Foram eliminadas as alíneas a) e b), em conformidade com a proposta 298 e 405 do 

BE, e as alíneas d), e), f), g), h, e i), em conformidade com as propostas 437 do PEV e 

546 do PSD/CDS. Foram renomeadas como alíneas a) e b) as anteriores alíneas c) e 

j), de acordo com as eliminações referidas e foram aditadas e renomeadas como 

alíneas c) e d) as alíneas k) e l) aditadas pela proposta 546 do PSD/CDS. 

 

Ao longo do texto do projeto de decreto, todas as referências a “Regiões 

Autónomas” quando não concretamente identificadas passaram a fazer-se a 

“regiões autónomas” tal como consta do texto da Constituição.  

 

Ao longo do texto do projeto de decreto, todas as referências a “Estados-Membros” 

passaram a fazer-se a “Estados membros” como consta normalmente das 

publicações nacionais em Diário da República. 

 

Ao longo do texto do projeto de decreto foram sempre corrigidas todas as 

referências seguintes: 

 

onde se lê: “… Lei n.º 2/2007, de 15 de janeiro, …” 

deve ler-se: “… Lei n.º 2/2007, de 15 de janeiro, alterada pelas Leis n.ºs 22-A/2007, 

de 29 de junho, 67-A/2007, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, 55-A/2010, 

de 31 de dezembro, 64-B/2011, de 30 de dezembro, e 22/2012, de 30 de maio, …” 
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onde se lê: “… da Lei n.º 3/2004, de 15 de janeiro, …” 

deve ler-se: “… da Lei n.º 3/2004, de 15 de janeiro, alterada pela Lei n.º 51/2005, de 

30 de agosto, pelo Decreto-Lei n.º 200/2006, de 25 de outubro, pelo Decreto-Lei 

n.º 105/2007, de 3 de abril, pela Lei n.º 64-A/2008, de 31 de dezembro, pelo 

Decreto-Lei n.º 40/2011, de 22 de março, pela Resolução da Assembleia da 

República n.º 86/2011, de 11 de abril, pela Lei n.º 57/2011, de 28 de novembro, e 

pelo Decreto-Lei n.º 5/2012, de 17 de janeiro, e pela Lei n.º 24/2012, de 9 de julho, 

…” 

 

onde se lê: “… lei de enquadramento orçamental, aprovada pela Lei n.º 91/2001, de 20 

de agosto, 

deve ler-se: “… lei de enquadramento orçamental, aprovada pela Lei n.º 91/2001, de 20 

de agosto, alterada e republicada pela Lei n.º 52/2011, de 13 de outubro, …” 

 

onde se lê: “… Decreto-Lei n.ºs 43/76, de 20 de janeiro, …” 

deve ler-se: “… Decreto-Lei n.ºs 43/76, de 20 de janeiro, alterado pelos Decretos-Leis 

n.ºs 93/83, de 17 de fevereiro, 203/87, de 16 de maio, 224/90, de 10 de julho, 183/91, 

de 17 de maio, e 259/93, de 22 de julho, e pelas Leis n.ºs 46/99, de 16 de junho, e 

26/2009, de 18 de junho, …” 

 

onde se lê: “… Lei n.º 98/97, de 26 de agosto,…” 

deve ler-se: “… Lei n.º 98/97, de 26 de agosto, alterada pelas Leis n.ºs 87-B/98, de 31 

de dezembro, 1/2001, de 4 de janeiro, 55-B/2004, de 30 de dezembro, 48/2006, de 29 

de agosto, 35/2007, de 13 de agosto, 3-B/2010, de 28 de abril, 61/2011, de 7 de 

dezembro, e 2/2012, de 6 de janeiro, …” 

 

Na parte dos Mapas do projeto de decreto 

onde se lê: “Mapa de alterações e transferências orçamentais (a que se refere o artigo 

7.º)” 

deve ler-se: “Mapa de alterações e transferências orçamentais (a que se refere o 

artigo 8.º)” 
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Nas “Diversas alterações e transferências” 

No n.º 3 

onde se lê: ““…do artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 40-A/98, de 28 de fevereiro, …” 

deve ler-se: “…do artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 40-A/98, de 27 de fevereiro, …” 

 

No n.º 21 

onde se lê: “… do Instituto Nacional de Aviação Civil, I.P. (INAC), …” 

deve ler-se: “… do Instituto Nacional de Aviação Civil, I.P. (INAC, I.P.), …” 

 

Nas “Alterações e transferências no âmbito da administração central” 

Tendo em conta que se saltava do n.º 23 para o n.º 25 foi inserido o n.º 24 e 

renumerados os números seguintes em conformidade. 

 

No mapa referido no artigo 90.º não foi possível alterar a referência ao artigo, 

entretanto renumerado como 93.º, por todo o mapa ter sido enviado sob formato 

de imagem que não admite modificação. 

 

A redação final dos mapas anexos ao projeto de decreto foi efetuada pelo 

Governo pelo que são remetidos tal como foram recebidos. O mapa constante do 

artigo 173.º do projeto de decreto foi também alterado de acordo com o novo 

texto remetido pelo Governo. 

 

À consideração superior, 

 

Os assessores parlamentares juristas, 

 

(Ana Paula Bernardo) 

 

(Laura Costa) 

 

(Luís Martins) 


