
 

 

Proposta de Lei n.º 33/XIV/1.ª 

(Aprova o Orçamento Suplementar para 2020) 

 

 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 

 

Os Deputados do Grupo Parlamentar do PSD, abaixo assinados, propõem a seguinte 

alteração à Proposta de lei n.º 33/XIV/1.ª – Aprova o Orçamento do Estado para 2020:  

 

Artigo 1.º 

Objeto 

A presente lei: 

a) 

b) 

c) 

d) 

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

que estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à situação epidemiológica 

do novo Coronavírus – COVID-19, alargando o apoio extraordinário à redução da 

atividade económica de microempresários e empresários em nome individual. 
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Artigo 7.º-A 

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

 

O artigo 26.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, passa a ter a seguinte 

redação: 

«Artigo 26.º 

[...] 

 

1 – […]. 

2 – […]. 

3 – […]. 

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 – Sem prejuízo do disposto no número anterior,  aos sócios-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 
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segurança social é atribuído, durante o período de aplicação desta 

medida, um apoio financeiro com duração de um mês, prorrogável 

mensalmente, até um máximo de seis meses, com o limite máximo 

igual ao valor a que se refere o n.º 3 do artigo 305.º da Lei n.º 7/2009, 

de 12 de fevereiro, correspondente: 

a) Ao valor da remuneração registada como base de incidência 

contributiva, nas situações em que o valor da remuneração 

registada como base de incidência é inferior a 1,5 IAS; 

b) A dois terços do valor da remuneração registada como base de 

incidência contributiva, nas situações em que o valor da 

remuneração registada é superior ou igual a 1,5 IAS. 

8 – [anterior n.º 7] 

9 – [anterior n.º 8] 

10 – [anterior n.º 9] 

11 – [anterior n.º 10] 

12 – [anterior n.º 11] 

13 – [anterior n.º 12] 

14 – [anterior n.º 13]» 

 

Artigo 17.º 

Produção de efeitos 

 

1 – O disposto no artigo 7.º-A produz efeitos à data de produção de efeitos do Decreto-

Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março. 

2 – [atual corpo do artigo] 
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Assembleia da República, 24 de junho de 2020 

 

Os Deputados, 

Afonso Oliveira 

Duarte Pacheco 

Cristóvão Norte 

 



 

Proposta de Lei n.º 33/XIV/1.ª 

Aprova o Orçamento Suplementar para 2020 

 

 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 

 

O Grupo Parlamentar do PSD propõe a alteração à Proposta de lei n.º 33/XIV/1.ª, com 

a seguinte redação:  

 

Artigo 2.º 

[…] 

Os artigos 8.º, 60.º, 77.º, 101.º, 161.º e 166.º e 326.º da Lei n.º 2/2020, de 31 de 

março, na sua redação atual, passam a ter a seguinte redação: 

 

“ […] 

 

Artigo 326º  

[…] 
 

 

« […] 

 

Artigo 10.º 

[...] 

1 – […]. 

2 – […]. 

3 – […]. 

4 – […]. 

5 – […]. 
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6 – […]. 

7 – […]. 

8 – […]. 

9 – […]. 

10 – […]. 

11 – […]. 

12 – […]. 

13 – […]. 

14 – […]. 

15 – Em caso de restituição ao património particular de imóvel que seja 

afeto à obtenção de rendimentos da categoria F, não há lugar à tributação 

de qualquer ganho, se em resultado dessa afetação o imóvel gerar 

rendimentos durante cinco anos consecutivos, com exceção do disposto no 

número seguinte. 

16 - Em caso de restituição ao património particular de imóvel habitacional 

que seja afeto à habitação própria e permanente ou à obtenção de 

rendimentos da categoria F no prazo de dois anos a contar da entrada em 

vigor da presente lei, não há lugar à tributação de qualquer ganho, se em 

resultado desta afetação o imóvel gerar rendimentos durante esses dois 

anos, independentemente do prazo dos contratos. 

17 – Uma vez decorrido o período de tempo referido no número 16 deste 

artigo, não há lugar à tributação de qualquer ganho, se o imóvel se 

mantiver como habitação própria e permanente ou for restituído à 

obtenção de rendimentos em que se verificava antes da alteração da 

afetação, ou se mantiver afeto à obtenção de rendimentos da categoria F, 

desde que assim se mantenha por mais 3 anos consecutivos. 

   […] »” 
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Artigo 3.º 

[...] 

São aditados à Lei n.º 2/2020, de 31 de março, na sua redacção actual, os artigos 77.º-

A, 325.º-A e 328-A.º, com a seguinte redacção: 

 

“[...] 

 
Artigo 328.º-A 

Alteração ao Decreto-Lei n.º 128/2014, de 29 de agosto 

O artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 128/2014, de 29 de agosto, que aprova o regime 

jurídico da exploração dos estabelecimentos de alojamento local, passa a ter a 

seguinte redação: 

 

«Artigo 6.º 

[…] 

1 – […] 

2 – […] 

3 – […] 

4 – […] 

5 – O titular da exploração do estabelecimento de alojamento local comunica às 

plataformas eletrónicas de reservas, no prazo máximo de 10 dias, o 

cancelamento do registo e/ou a suspensão temporária por dois anos nos termos 

do n.º 16 do artigo 10.º do CIRS, ou a interdição temporária da exploração dos 

estabelecimentos de alojamento local.  

6  – […] 

7  – […] 

8  – […] 

9  – […] 

10 – […]»” 
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Assembleia da República, 24 de junho de 2020 

 

Os Deputados, 

Afonso Oliveira 

Duarte Pacheco 

Cristóvão Norte 

Márcia Passos 

 

 

Nota justificativa: 

 

A brutal redução da atividade turística fruto da COVID-19 tem produzido efeitos 

devastadores no alojamento local. Impõe-se, por isso, encontrar alternativas para 

atenuar as perdas, atendendo sobretudo que é previsível que este setor registe uma 

recuperação mais lenta. 

Desse modo, advoga-se a possibilidade dos titulares de alojamento local poderem 

colocar os imóveis no mercado de arrendamento, desafetando-o da presente função, 

sem que se constituam na obrigação de devedores de mais-valias. Por outro lado, 

permite-se que o registo de estabelecimento de alojamento local seja suspenso por 

um período de dois anos, promovendo, deste modo, maior flexibilidade e autonomia 

aos seus titulares e contribuindo para a dinamização do mercado de arrendamento. 

 



 

Proposta de Lei n.º 33/XIV/1.ª 

(Aprova o Orçamento Suplementar para 2020) 

 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 

 

Exposição de motivos 

 

Considerando que através da Lei n.º 9-A/2020, de 17 de abril, foi estabelecido um 

regime excecional e temporário de processo orçamental, atendendo à situação 

económica e financeira decorrente da situação epidemiológica provocada pela doença 

do COVID-19, que se justifica face à atual conjuntura. 

Considerando contudo, que o regime excecional também deveria aplicar-se às Regiões 

Autónomas, dado que as mesmas, no âmbito do artigo 20.º da  Lei n.º 13/2013, de 2 de 

setembro (Lei das Finanças das Regiões Autónomas)  também têm de apresentar, até 31 

de maio de cada ano, uma proposta de decreto legislativo regional com o quadro 

plurianual de programação orçamental (QPPO), tendo o mesmo de estar em 

consonância com os objetivos estabelecidos pelo Estado no âmbito do Programa de 

Estabilidade e Crescimento. 

Considerando que em 2020 a Região Autónoma da Madeira, pelos motivos atrás 

elencados, não reuniu as condições para apresentar o QPPO, até 31 de maio, 

encontrando-se a atualizar o mesmo para efeitos de integração na proposta de 

Orçamento Suplementar que a breve prazo será submetida na Assembleia Legislativa da 

Madeira, utilizando o mesmo procedimento do Estado, propomos o aditamento de 

norma com teor similar ao do artigo 2.º da Lei n.º 9-A/2020, de 17 de abril. 

Neste sentido, os Deputados abaixo-assinados do Grupo Parlamentar do Partido Social 

Democrata apresentam a seguinte proposta de alteração à Proposta de Lei n.º 33/XIV/1ª 

– Aprova o Orçamento Suplementar para 2020: 
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“Artigo 6.º 

[…] 

1- [atual corpo do artigo] 

2- No ano de 2020 não se aplica o disposto nos n.ºs 1 e 2 do artigo 20.º da Lei Orgânica 

n.º 2/2013, de 2 de setembro, sendo a atualização e apresentação do Quadro 

Plurianual de Programação Orçamental feita em simultâneo com a proposta de 

Decreto Legislativo Regional que altera ou aprova o orçamento da respetiva região 

autónoma.” 

 

Assembleia da República, 24 de junho de 2020 

 

Os Deputados, 

Afonso Oliveira 

Duarte Pacheco 

Sérgio Marques 

Sara Madruga da Costa 

Paulo Neves 
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Proposta de Lei n.º 33/XIV/1.ª 

(Aprova o Orçamento Suplementar para 2020) 

 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 

 

Exposição de motivos 

 

A possibilidade de reporte de prejuízos fiscais em sede de Imposto sobre o 

Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC) encontra justificação conceptual no facto de o 

rendimento das unidades económicas fluir em continuidade e no princípio da 

solidariedade entre exercícios, assumindo especial importância em alturas de crise 

como aquela que se perspetiva. 

Os regimes existentes nesta matéria em países que nos são próximos em termos 

geográficos e culturais, como a Espanha, a Itália e a França, não favorece a 

competitividade das empresas portuguesas. De facto, em todos estes países não 

existem limites temporais à utilização de prejuízos, prevendo-se apenas, como 

contraponto, a existência de limitações anuais à utilização dos mesmos. Estas 

limitações já se encontram previstas na legislação fiscal portuguesa, assegurando-se 

assim a obtenção de uma receita mínima em termos de IRC nos períodos em que 

sejam apurados lucros tributáveis. 

Num contexto em que se pretende minimizar os efeitos económicos da crise no 

âmbito da pandemia da doença COVID-19 e gerar um sentimento de confiança geral 

que é pressuposto essencial no relançar das bases para uma recuperação mais rápida e 

sustentada da economia, será apropriado promover uma redução ainda mais 

significativa das desvantagens competitivas em que as empresas portuguesas já 

concorrem em relação às suas congéneres dos países referidos em matéria de prazo de 

reporte de prejuízos fiscais. 
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Assim, para que os prejuízos fiscais gerados nos anos de 2020 e 2021 possam 

efetivamente ser deduzidos a lucros tributáveis futuros, será mais adequado e natural 

que a limitação ao período de dedutibilidade dos mesmos, a existir, acompanhe o 

prazo de 12 anos já previsto no atual enquadramento legal (artigo 52.º do Código do 

IRC). Trata-se aliás do prazo que foi aplicável à generalidade das empresas entre 2014 

e 2016, no início do período de recuperação económica da crise anterior, na sequência 

da denominada Reforma do IRC. 

Nestes termos, os Deputados abaixo-assinados do Grupo Parlamentar do Partido 

Social Democrata apresentam a seguinte proposta de alteração à Proposta de Lei n.º 

33/XIV/1ª – Aprova o Orçamento Suplementar para 2020: 

 

Artigo 8.º 

[…] 

1 - Os prejuízos fiscais apurados nos períodos de tributação de 2020 e 2021 por 

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

económica de natureza agrícola, comercial ou industrial, são deduzidos aos 

lucros tributáveis, nos termos e condições estabelecidos no 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 (Código do 

IRC), de um ou mais dos 12 períodos de tributação posteriores, 

independentemente de os sujeitos passivos estarem ou não abrangidos pelo 

Decreto-Lei n.º 372/2007, de 6 de novembro, na sua redação atual. 

2 - […]. 

3 - […]. 
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Assembleia da República, 24 de junho de 2020 

 

Os Deputados 

Afonso Oliveira 

Duarte Pacheco 



 
Proposta de Lei n.º 33/XIV/1.ª 

(Aprova o Orçamento Suplementar para 2020) 

 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 

 

Exposição de motivos 

 

Na sequência da declaração do Estado de Emergência em Portugal, concretizada 

através do Decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020, de 18 de março, 

renovada através do Decreto do Presidente da República n.º 17-A/2020, de 2 de abril, 

e do Decreto do Presidente da República n.º 20-A/2020, de 17 de abril, foram 

publicados o Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março, o Decreto n.º 2-B/2020, de 2 de 

abril, e o Decreto n.º 2-C/2020, de 17 de abril, através dos quais o Governo 

regulamentou o Estado de Emergência decretado, com aplicação e impactos também 

nas Regiões Autónomas. 

Não obstante as medidas adotadas se terem revelado indispensáveis e inevitáveis, 

tendo em conta a situação de pandemia provocada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-

2) e a disseminação da infeção Covid-19 em Portugal, as mesmas conduziram a uma 

suspensão de uma parte substancial do tecido empresarial, com enorme incidência nas 

relacionadas com a atividade turística, com o sector da agricultura, das pescas e de 

outros serviços conexos, das quais as Regiões Autónomas são profundamente 

dependentes. 

E, embora o Estado de Emergência tenha terminado e vigore desde o dia 3 de maio o 

Estado de Calamidade, declarado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 33-

A/2020, de 30 de abril, permanecem constrangimentos significativos à atividade 

económica e os impactos sociais e económicos da pandemia serão sentidos, 

previsivelmente, ainda durante muito tempo. 

No âmbito do Programa de Ajustamento Económico e Financeiro da Região Autónoma 
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da Madeira («PAEF-RAM») foi contraído pela Região junto do Estado Português, em 

janeiro de 2012, um empréstimo amortizável, até ao montante de 1,5 mil milhões de 

euros. 

Nas condições do contrato de mútuo, em vigor, celebrado na referida data e alterado 

por aditamentos ao contrato, datados de agosto de 2015 e de setembro de 2019 (dois 

aditamentos), a Região tem dado cabal cumprimento ao plano de amortização do 

empréstimo, cuja dívida, nesta data, corresponde a 32% do total da dívida 

representada por empréstimos em que a Região, se constituiu como mutuária. 

A despesa com o pagamento do serviço da dívida do empréstimo tem assumido um 

encargo não despiciendo para o Orçamento regional, sobretudo desde a data do início 

da amortização do empréstimo, ou seja, desde janeiro de 2016. A despesa, com o 

pagamento de capital e juros do empréstimo, para o Orçamento regional de 2020, 

representa um esforço financeiro de cerca de 94,8 milhões de euros, do qual, em abril 

de 2020, se encontra executada e paga a despesa no montante de 48,5 milhões de 

euros.  

Em adição ao irrepreensível cumprimento do serviço da dívida, quer do financiamento 

suprarreferido, quer de toda a restante carteira de dívida regional, a Região Autónoma 

da Madeira, seguindo as melhores práticas e orientações, tem materializado a mais 

rigorosa gestão dos recursos públicos e controlo da sua despesa, facto que culminou 

em sucessivos excedentes orçamentais anuais desde 2013. 

Dados os impactos a níveis social, empresarial, económico e financeiro decorrentes da 

pandemia da doença COVID – 19, na economia regional, estruturalmente caraterizada 

pela insularidade, pela descontinuidade territorial, pela ultraperiferia, pelo 

distanciamento dos centros de decisão nacionais e europeus e pela muito reduzida 

escala do seu mercado, fortemente dependente do turismo e de atividades conexas 

(cujo contributo agregado para o PIB supera os 26%) e com um tecido empresarial 

composto sobretudo por micro e pequenas empresas, que sua maioria estão agora 

significativamente debilitadas e em muitos casos à margem da falência, impõe-se ao 



 
Governo Regional a implementação de medidas excecionais de apoio tendentes à 

recuperação de rendimentos das famílias e empresas, bem como de dinamização da 

atividade económica e social, na Região. 

Para financiamento dessas medidas interessa mobilizar ou redirecionar todos os 

recursos e meios possíveis e disponíveis, dos quais, e pela sua dimensão, se destacam 

os gerados pela suspensão do cumprimento das próximas três prestações do serviço 

da dívida do empréstimo «PAEF-RAM», que se vencem a 27 de julho de 2020 e a 27 de 

janeiro e 27 de julho de 2021, sendo o plano de pagamentos retomado na data da 

prestação seguinte (27 de janeiro de 2022) e estendido automaticamente em três 

prestações semestrais para além da data estabelecida para a duração máxima do 

contrato (27 de janeiro de 2033). 

Neste sentido, os Deputados abaixo-assinados do Grupo Parlamentar do Partido Social 

Democrata propõem a seguinte proposta de alteração à Proposta de Lei n.º 33/XIV/1ª 

– Aprova o Orçamento Suplementar para 2020: 

 

Artigo 3.º 

[…] 

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

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

 

“[…] 

Artigo 77.º-B 

Suspensão do pagamento dos encargos decorrentes do empréstimo «PAEF-RAM» 

1- O Governo deve desencadear e formalizar todos os procedimentos legais 

necessários com vista à suspensão dos pagamentos semestrais, a 27 de julho 

de 2020, a 27 de janeiro de 2021 e a 27 de julho de 2021, de capital e juros, e 

demais condições, decorrentes do contrato de empréstimo, em vigor, 



 
celebrado entre a Região Autónoma da Madeira e o Estado Português em 

janeiro de 2012, e posteriormente alterado por aditamento ao contrato, em 

agosto de 2015 e setembro de 2019 («Programa de Ajustamento Económico e 

Financeiro da Região Autónoma da Madeira»); 

2- O plano de pagamento das parcelas de capital e juros, e demais condições, 

suspenso nos termos do n.º 1, é retomado a 27 de janeiro de 2022 e estendido 

automaticamente em três prestações semestrais para além da data 

estabelecida para a duração máxima do contrato; 

3- O Governo dá cumprimento ao disposto no n.º 1 no prazo de 30 dias após a 

entrada em vigor da presente Lei; 

4- O presente artigo produz efeitos a 18 de março de 2020.” 

 

[…]” 

 

 

Assembleia da República, 24 de junho de 2020 

 

Os Deputados, 

Afonso Oliveira 

Duarte Pacheco 

Sérgio Marques 

Sara Madruga da Costa 

Paulo Neves 
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PROPOSTA DE LEI Nº 33/XIV/1ª 

APROVA O ORÇAMENTO SUPLEMENTAR PARA 2020 

 

Proposta de aditamento 

 

Exposição de Motivos 

 

Os recursos mobilizados pela Proposta de Alteração do Orçamento do Estado 2020 

(PAOE 2020) destinados a reforçar a solidez financeira da TAP são muito vultosos, 

representando mais de um quinto do aumento total da despesa.  

É pois crucial acautelar que a materialização dos auxílios previstos encontre junto da 

sociedade a mais cabal justificação da sua necessidade, sendo para tal necessária a 

maior transparência quanto aos fundamentos técnicos do cálculo dos respetivos 

montantes e das condições em que são concedidos. 

Por outro lado, é da maior importância garantir que os recursos serão aplicados de 

forma a garantir a sobrevivência de uma transportadora aérea capaz de assegurar a 

cobertura das necessidades do todo territorial português, nomeadamente com as 

regiões autónomas, bem como as ligações de Portugal ao mundo em todas as suas 

dimensões, incluindo a dimensão da ligação do País à sua Diáspora.  

Neste contexto, os Deputados abaixo-assinados do Grupo Parlamentar do Partido 

Social Democrata apresentam a seguinte proposta de aditamento à Lei n.º 33/XIV/1.ª – 

Aprova o Orçamento Suplementar para 2020: 
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Artigo 14.º-B 

Auxílio financeiro à TAP 

 

1. Qualquer desembolso no quadro dos auxílios financeiros previstos nesta proposta 

de lei para a TAP deverá ser precedido do envio à Assembleia da República da cabal 

justificação técnica e financeira da sua necessidade, demonstrando, 

designadamente, que asseguram a viabilidade da transportadora aérea nacional no 

médio e longo prazo, a que se segue a audição parlamentar na comissão 

parlamentar do membro do governo que tutela a transportadora aérea portuguesa. 

2. A documentação a entregar à Assembleia da República deve ainda evidenciar as 

garantias obtidas como contrapartida ao nível da gestão da empresa bem como o 

modo como está assegurado que a TAP irá realizar a cobertura das necessidades do 

todo territorial português, bem como das suas ligações ao mundo e, em particular, 

à diáspora portuguesa.  

 

Assembleia da República, 24 de junho de 2020 

 

Os Deputados 

Afonso Oliveira 

Duarte Pacheco 

Cristóvão Norte 



 

Proposta de Lei n.º 33/XIV/1.ª 

(Aprova o Orçamento Suplementar para 2020) 

 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 

 

Exposição de motivos 

 

A situação de pandemia provocada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), veio a agudizar 

aquela que já era uma necessidade premente no tratamento de dados entre o Instituto 

de Segurança Social da Madeira, IP-RAM e o Instituto de Emprego da Madeira, IP-RAM. 

Numa altura de enorme excecionalidade como a que vivemos, é fundamental melhorar 

e agilizar o tratamento de dados e a troca de informação entre estas duas entidades por 

forma a que a atribuição e a fiscalização de apoios públicos sejam muito mais céleres. 

Neste sentido, os Deputados abaixo-assinados do Grupo Parlamentar do Partido Social 

Democrata propõem a alteração da epígrafe do Capítulo III e o aditamento do artigo 

14.º-B à Proposta de Lei n.º 33/XIV/1ª – Aprova o Orçamento Suplementar para 2020, 

com a seguinte redação: 

 

Capítulo III 

Disposições fiscais e outras disposições 

 

"Artigo 14.º-B 

Tratamento de Dados entre Institutos Públicos da Madeira 

O Instituto de Segurança Social da Madeira, IP-RAM e o Instituto de Emprego da 

Madeira, IP-RAM, podem proceder ao tratamento de dados com vista a desburocratizar 

e fiscalizar a atribuição de apoios públicos no âmbito das medidas extraordinárias que 

foram criadas em virtude da pandemia da doença Covid-19." 
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Assembleia da República, 24 de junho de 2020 

 

Os Deputados, 

Afonso Oliveira 

Duarte Pacheco 

Sérgio Marques 

Sara Madruga da Costa 

Paulo Neves 


