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TRABALHOS DA COMISSÃO 

 

A Subcomissão da Comissão Permanente de Economia reuniu no dia 9 de Julho de 2014, na 

Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, na cidade da Horta, a fim de analisar e 

dar parecer sobre a Proposta de Lei n.º 236/XII/3 – Cria a contribuição de sustentabilidade e 

ajusta a taxa contributiva dos trabalhadores do sistema previdencial de segurança social e do 

regime de proteção social convergente, prevista, respetivamente, no Código dos Regimes 

Contributivos do Sistema Previdencial de Segurança Social, aprovado pela Lei n.º 110/2009, de 

16 de setembro, e no Decreto Lei n.º 137/2010, de 28 de dezembro, e altera o Código do 

Imposto sobre o Valor Acrescentado, e o Decreto-Lei n.º 347/85, de 23 de agosto. 

 

 

 

1º.  CAPÍTULO – ENQUADRAMENTO JURÍDICO 

 

A apreciação da presente Proposta de Lei enquadra-se no disposto no n.º 2 do artigo 229.º, da 

Constituição da República Portuguesa, e na alínea i) do artigo 34.º do Estatuto Político-

Administrativo da Região Autónoma dos Açores – Lei n.º 2/2009, de 12 de Janeiro.



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 

SUBCOMISSÃO DA COMISSÃO PERMAMENTE DE ECONOMIA|3 
 

 

2º . CAPÍTULO -  APRECIAÇÃO NA GENER ALIDADE E ESPECIALIDADE 

 

A presente Proposta de Lei visa, conforme dispõe o artigo 1.º, materializar os seguintes objetivos: 

 

“cria a contribuição de sustentabilidade (CS) e ajusta a taxa contributiva dos trabalhadores do 

sistema previdencial de segurança social e do regime de proteção social convergente, prevista, 

respetivamente, no Código dos Regimes Contributivos do Sistema Previdencial de Segurança 

Social, aprovado pela Lei n.º 110/2009, de 16 de setembro, e no Decreto Lei n.º 137/2010, de 28 

de dezembro.” 

 

“altera ainda o Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

394-B/84, de 26 de dezembro, e o Decreto-Lei n.º 347/85, de 23 de agosto, consignando as 

respetivas receitas acrescidas à Segurança Social e à Caixa Geral de Aposentações, I.P. (CGA, 

I.P.).” 

 

A iniciativa começa por referir que “A participação de Portugal na União Europeia e na área do 

euro obriga ao cumprimento de requisitos exigentes em matéria orçamental, plasmados no 

Tratado de Funcionamento da União Europeia, no protocolo e nos regulamentos que 

desenvolvem o Pacto de Estabilidade e Crescimento e ainda no Tratado sobre Estabilidade, 

Coordenação e Governação na União Económica e Monetária, que inclui no seu Título III as 

disposições relativas ao Pacto Orçamental. Estes compromissos europeus estabelecem, em 

particular, o respeito dos valores máximos de referência de 3% do Produto Interno Bruto (PIB) 

para o défice orçamental e de 60% do PIB para o rácio de dívida pública, bem como a obrigação 

de assegurar uma situação orçamental equilibrada ou excedentária.” 

 

Seguidamente, sustenta-se que “Às responsabilidades assumidas no quadro europeu acresce a 

relevância da sustentabilidade das finanças públicas e da estabilidade financeira para o 

crescimento económico sustentado.” 

 

Neste contexto, defende-se que “A presente proposta de lei contribui de forma decisiva para a 

sustentabilidade das finanças públicas, permitindo assegurar o cumprimento das obrigações 

decorrentes da participação de Portugal na União Europeia e na área do euro, bem como 

contribuir para a transição para o crescimento económico sustentado.” 
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Assim, “a presente proposta de lei dirige-se em concreto à proposta de uma solução para o 

desafio mais importante que se coloca ao sistema público de segurança social – o da sua 

sustentabilidade – mormente no que diz respeito aos regimes de pensões.” 

 

O diploma refere, a título de fundamentação, o seguinte: 

  

“A Contribuição Extraordinária de Solidariedade (CES), criada pela Lei n.º 55-A/2010, de 31 de 

dezembro, que aprovou o Orçamento do Estado para 2011, destinou-se a reforçar a 

sustentabilidade do sistema de pensões, abrangendo os rendimentos mensais superiores a € 5 

000. 

 

A decisão de então procurava diminuir o peso líquido dessa despesa no Orçamento do Estado.  

 

A redução da despesa com pensões foi também introduzida na versão original do Memorando de 

Entendimento, no quadro do Programa de Ajustamento Económico.  

 

A medida visava reduzir, com taxas progressivas, as pensões acima dos € 1 500 mensais. 

 

Face ao Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 862/2013, de 19 de dezembro, publicado no 

Diário da República, 1.ª série, n.º 4, de 7 de janeiro de 2014, relativo à convergência do regime 

geral de segurança social e do regime de proteção social convergente e tendo presente a 

necessidade de assegurar o cumprimento do limite de 4% do PIB para o défice orçamental de 

2014, o Governo introduziu alterações ao desenho da CES, nomeadamente no que respeita à 

diminuição do limite inferior a partir do qual a medida é aplicada e à alteração dos dois limites 

superiores. 

 

Não obstante esta alteração, importa relevar que a CES é uma medida de caráter transitório. A 

sua excecionalidade implica um trabalho contínuo com vista à sua substituição por medidas 

duradouras que sejam simultaneamente justas, que permitam assegurar a equidade intra e inter-

geracional, e que produzam efeitos imediatos. Tais medidas devem ainda permitir evitar o 

agravamento da situação atual.” 

 

Face a este quadro, o proponente pretende criar a contribuição de sustentabilidade, a qual se 

traduz nos seguintes termos: 

 

A referida contribuição aplica-se aos beneficiários de pensões de regimes públicos superiores a € 

1 000 mensais. 
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Mantem-se, por isso, a salvaguarda para rendimentos de pensões públicas iguais ou inferiores € 1 

000 mensais, a taxa base – que era de 3,5 % – será de 2 % para pensões até € 2 000, de 2 % a 3,5 

% nas pensões entre € 2 000 e € 3 500, e de 3,5 % para pensões de acima desse valor.  

 

Cumulativamente, às pensões superiores a € 3 500 serão aplicadas contribuições de 15% sobre o 

montante que exceda 11 vezes o valor do Indexante de Apoios Sociais (IAS) mas que não 

ultrapasse 17 vezes aquele valor, e de 40 % sobre o montante que ultrapasse 17 vezes o valor do 

IAS. 

 

Esta sobretaxa aplicada ao escalão superior será regulada em diploma autónomo e apenas operará 

integralmente em 2015, uma vez que se propõe a redução das referidas taxas em 50% no ano de 

2016 e a sua extinção no ano de 2017. 

 

O diploma sustenta, ainda, que “Ao garantir um patamar de isenção e progressividade, atenta-se à 

equidade. Ao estender o âmbito das medidas compensatórias aos regimes públicos de pensões, 

bem como aos trabalhadores no ativo e aos contribuintes em geral – através das alterações 

marginais propostas à contribuição do trabalhador para os sistemas de previdência social (0,2 

pontos percentuais) e à taxa normal do Imposto sobre o Valor Acrescentado (0,25 pontos 

percentuais), esta última com consignação da respetiva receita ao sistema de pensões – atenta-se 

também à distribuição do esforço exigido com vista a garantir a sustentabilidade do sistema.” 

 

Assim, “Considera-se que o conjunto de medidas apresentadas no quadro da reforma de pensões 

contribui de forma decisiva para a sustentabilidade do sistema.” 

 

Por fim, defende-se “que a solução constante da presente proposta de lei afigura-se mais 

equilibrada e consubstancia a vontade em conferir maior previsibilidade, estabilidade e segurança 

aos pensionistas dos sistemas públicos de segurança social. Entende-se ainda que a redistribuição 

do esforço contributivo assim operada corresponde ao sentido do Acórdão do Tribunal 

Constitucional n.º 862/2013, de 19 de dezembro. 

 

A presente iniciativa terá aplicação na Região, atento o respetivo objeto. 

 

Acresce salientar que, para além da criação da denominada contribuição de sustentabilidade, esta 

iniciativa procede ao aumento de 0,2% da taxa normal de IVA em vigor na Região, passando esta 

dos atuais 18% para 18,2% (cf. previsto nos artigos 10.º e 11.º). 
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Assim, a Subcomissão da Comissão Permanente de Economia deliberou, por maioria, 

com o votos a favor do PS, CDS-PP e BE e o voto contra do PSD, dar parecer 

desfavorável à Proposta de Lei em análise. 

 

 

 

 

 

                 O Relator 

 

                                    

                    ____________________________  

                                 José Ávila   

 

         

 

O presente relatório foi aprovado, por unanimidade. 

 

 

 

                                    O Presidente 

 

         

                                                                                   ____________________________ 

                            Francisco Vale César  


