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PREFÁCIO

O presente livro surge da constatação das dúvidas suscitadas pela 
aplicação da Lei do Orçamento do Estado e a sua articulação com 
os diplomas legais em vigor e corresponde ao desejo assumido por 
profissionais com responsabilidades na área da docência, da Admi-
nistração Pública e da Administração Local, que, fazendo eco das 
dificuldades que sentem existir, aqui se juntaram com o objetivo 
de poder contribuir com as suas reflexões e auxílio à aplicação de 
algumas normas do diploma orçamental que se revestem de alguma 
complexidade no que concerne à sua aplicação prática e articulação 
com os diplomas legais em vigor.

Efetivamente, mais do que uma mera previsão das receitas e despe-
sas anuais do Estado, que dão origem a um pacote de medidas fiscais, 
o Orçamento do Estado reveste-se de uma importância determinante 
no que respeita não só à autorização concedida à Administração 
Financeira para cobrar receitas e realizar despesas como também à 
assunção de uma tarefa política e jurídica, na medida em que assume 
os grandes objetivos do Estado e principais preocupações e, simul-
taneamente, opera uma revisão do ordenamento jurídico em vigor 
em algumas áreas, prevalecendo sobre estes.

Na esteira do que tem sucedido nos últimos anos, a Lei 82-B/2014, 
de 31 de dezembro – Lei do Orçamento do Estado para 2015 –, 
assume-se como o instrumento legal eleito para alterar, suspender 
ou condicionar a vigência dos diplomas legais em vigor, com par-



descodificar o orçamento do estado 2015

8

ticular relevância no domínio dos Direitos dos Trabalhadores do 
Setor Público e no domínio do Direito Fiscal. Consequentemente, 
o conhecimento das regras e medidas decorrentes do Orçamento do 
Estado é portanto incontornável e determinante para uma correta 
aplicação dos diplomas legais em vigor.

Nesse sentido, cientes das muitas dificuldades que anualmente 
coloca a interpretação da Lei do Orçamento do Estado, sobretudo 
pela necessidade de articulação das mesmas com os diplomas em vi-
gor, este livro pretende contribuir com a análise às normas da Lei do 
OE2015 suscetíveis de colocarem algumas dificuldades de aplicação.

E embora a vigência da Lei do Orçamento do Estado esteja li-
mitada temporalmente, estando circunscrita ao ano civil em causa, 
as suas normas impõem-se à aplicação, interpretação e integração 
dos diplomas em vigor, relativamente aos quais prevalece, como 
expressamente assume a própria Lei Geral do Trabalho em Funções 
Públicas – diploma que terá que ser, necessariamente, articulado 
com a Lei do OE –, no seu art.º 44.º, n.º 2, onde se pode ler que 
“o disposto na presente Lei não prejudica a vigência das normas da 
Lei do Orçamento do Estado em vigor”. Esta prevalência legal surge 
ainda reforçada ao longo do articulado do diploma, onde é possível 
encontrar, nos últimos números de praticamente todos os artigos 
que estabelecem uma determinada proibição, a imperatividade 
de tais normas, mediante a afirmação da natureza imperativa das 
mesmas e da sua prevalência sobre quaisquer outras normas, especiais 
ou excecionais, em contrário e sobre instrumentos de regulamentação 
coletiva de trabalho e contratos de trabalho, não podendo ser afastado 
ou modificado pelos mesmos (v.g. art. 35.º, n.º 3). 

Em face desta imperatividade e prevalência, sobretudo quando 
associada às consequências legais da violação das normas – “os atos 
praticados em violação do disposto no presente artigo são nulos e 
fazem incorrer os seus autores em responsabilidade civil, financeira 
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e disciplinar.” (cfr. art. 38.º, n.º 19), sendo que, “para efeitos da 
efetivação da responsabilidade financeira a que se refere o número 
anterior, consideram-se pagamentos indevidos as despesas realizadas 
em violação do disposto no presente artigo” (cfr. art. 38.º, n.º 20), 
assim como a redução nas transferências do Orçamento do Estado 
para os órgãos ou serviços que pratiquem atos violadores da Lei do 
Orçamento do Estado (cfr. art. 54.º, n.ºs 6 e 7) consideramos que a 
análise que agora se faz se reveste de uma enorme importância prática. 

Alguns aspetos inovadores merecem aqui o nosso destaque. 
É disso exemplo uma inovação naquilo que tem sido a técnica 
legislativa de atribuição de prevalência legal à Lei do Orçamento 
do Estado sobre os diplomas em vigor e que pode ser encontrada 
no art. 4.º da Lei n.º 75/2014, de 12 de setembro, que estabelece a 
reversão da redução remuneratória temporária e nos termos do qual a 
redução remuneratória vigora no ano 2014 a partir da data da entrada 
em vigor da presente lei – 13 de setembro de 2014 – e no ano seguinte, 
sendo revertida em 20 % a partir de 1 de janeiro de 2015. Ou seja, 
esta norma não só assume a sua prevalência sobre o Orçamento do 
Estado – no que é contrário ao que sucede com a generalidade dos 
diplomas – , como também este diploma a integra nas suas normas, 
a ela se referindo sem lhe introduzir qualquer alteração. A Lei do 
Orçamento do Estado para 2015 acolhe assim a Lei n.º 75/2014, de 
12 de setembro – que estabelece os mecanismos das reduções remu-
neratórias temporárias e as condições da sua reversão – e para ela 
remete, nomeadamente nos arts. 35.º, n.º 1, e 75.º, n.º 1, sempre 
que pretende elencar o âmbito de aplicação subjetiva das normas, 
não o fazendo no próprio corpo da Lei, como sucedia nas anteriores 
Leis do Orçamento do Estado, antes remetendo para o art. 2.º, n.º 
9, da Lei n.º 75/2014, de 12 de setembro que contém agora o elenco 
outrora constante do art. 33.º, n.º 9, da Lei do OE2014, ou do art. 
26.º, n.º 9, da Lei do OE2013.
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Uma outra novidade resulta da consciência por parte do legisla-
dor da iniquidade decorrente do estabelecimento do mesmo regime 
legal para todos os municípios, independentemente da situação eco-
nómica e financeira em que se encontravam, iniquidade que a Lei 
do Orçamento do Estado para 2015 pretende corrigir mediante o 
estabelecimento de dois regimes distintos: o regime dos municípios 
em situação de saneamento ou rutura e os restantes municípios.

Por outro lado, o Sector Empresarial do Estado, apesar das suces-
sivas reprivatizações levadas a cabo nos últimos anos, continua a ter 
uma importância significativa, quer enquanto instrumento de ação 
das políticas governamentais, quer enquanto zona, nalguns casos, 
com elevado endividamento. Ora, a Lei do Orçamento do Estado 
para 2015, vem, aliás na senda de outras medidas tomadas desde 2011, 
prosseguir a sua ação de racionalização deste importante sector. Esta 
é matéria também tratada na presente obra coletiva.

Por último, uma palavra quanto a uma ligeira inflexão no sentido 
de redução, corte e congelamentos que tem sido a tónica dominante 
nas Leis do Orçamento do Estado desde 2011 até 2014 e que, com a 
Lei do OE2015, começam a reverter o sentido, abrandar ou atenuar 
as exigências, como sucede com o desaparecimento quase total da 
obrigatoriedade de cortes, na reversão dos cortes na remuneração e 
na possibilidade de atribuição de prémios de desempenho, a título 
excecional.
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QUE CAMINHOS SE DESENHAM 
AO NÍVEL FISCAL NO ORÇAMENTO 

DO ESTADO PARA 2015?
Filipa Matias Magalhães

Assistente Convidada na Universidade de Aveiro

Introdução

A Lei do Orçamento do Estado para 2015 não prima pela total 
novidade, antes opta por, não rompendo com o caminho que já 
vinha sendo traçado nas anteriores Leis do Orçamento do Estado, 
manter, consolidar algumas das medidas que já tinham sido adotadas, 
inovar em medidas que refletem a preocupação do legislador com 
os domínios da ecologia, defesa da saúde pública, equidade fiscal, 
aumento da competitividade, combate à fraude e evasões fiscais e 
abrir caminho para um conjunto de diplomas que assumem estes 
desideratos.

O pacote de medidas fiscais previstas na Lei do Orçamento do 
Estado para 2015, e complementados com a Lei n.º 82-C/2014, Lei 
n.º 82-D/2014, Lei n.º 82-E/2014 e Portaria n.º 286-B/2014, todas 
de 31 de dezembro, assume uma acentuada preocupação com o au-
mento das receitas, ciente da dificuldade em cortar mais despesas, 
pelo que este não é um pacote de medidas que visam a diminuição 
da pressão fiscal.
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1. Imposto sobre o Rendimento das Pessoas 
Singulares

O Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singula-
res (CIRS) praticamente permanece intocado pela Lei do OE2015. 

Destaca-se, no entanto, o art. 191.º da Lei do OE2015, que man-
tém a sobretaxa de 3,5% sobre a parte do rendimento coletável de 
IRS que resulte do englobamento das diversas categorias do IRS 
(acrescido dos rendimentos sujeitos a taxas especiais abaixo referi-
dos), quando auferidos por residentes em território português, na 
parte que exceda, por contribuinte, o valor anual da retribuição 
mínima mensal garantida. 

No que respeita aos rendimentos sujeitos a taxas especiais, a 
sobretaxa incide ainda sobre: 

- Gratificações não atribuídas pela entidade patronal (v.g., gor-
jetas); 

- Rendimentos líquidos do trabalho dependente (categoria A) 
e empresariais e profissionais (categoria B) auferidos em ati-
vidade de elevado valor acrescentado, obtidos por residentes 
não habituais; 

- Acréscimos patrimoniais não justificados; e 

- Rendimentos de capitais pagos por entidades offshore, sem 
intervenção de um agente pagador domiciliado em Portugal. 

Mantém-se a dedução à coleta (da sobretaxa) relativa ao montan-
te correspondente a 2,5% do valor da retribuição mínima mensal 
garantida por cada dependente ou afilhado civil que não seja sujeito 
passivo do IRS, bem como um crédito fiscal correspondente à per-
centagem, quando positiva, da coleta da sobretaxa dependente da 
receita efetiva do IRS e do IVA.
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De facto, a grande novidade em sede de IRS introduzida pela Lei 
do OE para 2015 reside na criação deste crédito fiscal, que consiste 
numa potencial dedução a efetuar ao valor anual da coleta da so-
bretaxa de 2015 e que dependerá da receita efetiva do IRS e do IVA 
em 2015. Trata-se de um crédito meramente eventual e não certo, 
na medida em que apenas se verificará se a receita efetiva do IRS e 
do IVA do subsetor Estado em 2015, exceder o valor estimado na 
Lei do OE2015 e apenas terá reflexos na liquidação anual do IRS 
de 2015, que terá lugar em 2016, depois da entrega do Modelo 3 em 
2016, não tendo qualquer efeito ao nível da retenção mensal na fonte. 

Com esta medida, transfere-se para os contribuintes o “prémio” 
de um combate à fraude e evasão fiscal bem-sucedido, na medida 
em que estas assumem o papel de agentes fiscalizadores, aos quais 
será atribuído um prémio, caso em 2016 se venha a concluir pela 
eficácia da sua atuação. Permitimo-nos aqui utilizar alguma ironia, 
dizendo que antes um prémio que pode vir a ser atribuído a todos 
os que fazem o papel de agentes fiscalizadores do que um veículo 
topo de gama sorteado aleatoriamente, que apenas vem agravar o 
sentimento de desigualdade.

2. Código do Imposto sobre o Rendimento 
das Pessoas Coletivas

A principal alteração ao Código do Imposto sobre o Rendimen-
to das Pessoas Coletivas (CIRC) cinge-se a um artigo – o art. 192.º 
da Lei do OE2015 que introduz uma importantíssima alteração ao 
art. 87.º do CIRC, da qual resulta uma redução da taxa do IRC de 
23% para 21%.

Embora pequena, esta alteração tem uma importância clara-
mente superior a muitas outras, pois este é o imposto que maiores 
impactos pode ter na captação de investimento e na criação de 
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empregos – duas das medidas assumidas pela Lei do Orçamento do 
Estado como objetivos enformadores do novo pacote de medidas 
fiscais. 

O facto de ter sido introduzida apenas esta alteração presta-se 
ainda a outra leitura, na medida em que reflete a intenção do legisla-
dor de não se desviar do rumo traçado neste diploma, fazendo algo 
inédito em Portugal, dando a estabilidade necessária a este Código 
e às medidas aí vertidas, como não tem sucedido nos últimos anos.

3. Da fiscalidade menor e parafiscalidade

E se é verdade que os Códigos do IRS e do IRC sofrem muito 
poucas alterações, o mesmo não se pode dizer relativamente às de-
signadas fiscalidade menor e parafiscalidade, que assumem o papel 
de protagonistas neste receituário fiscal.

3.1 Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)

Ao contrário do que sucedeu relativamente ao CIRS e CIRC, os 
artigos 18.º, 29.º, 34.º, 78.º, 78.º-A, 78.º-B, 78.º-C, 78.º-D e 94.º 
do Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado recebem agora 
uma nova redação.

Assim, da alteração introduzida ao art. 18.º “Taxas do imposto”, 
n.º 4, b), resulta que, nas transmissões de bens constituídos pelo agrupa-
mento de várias mercadorias, formando um produto comercial distinto, 
a taxa é aplicável quando as mercadorias que compõem a unidade de 
venda sofram alterações da sua natureza e qualidade ou percam a sua 
individualidade, sendo a taxa aplicável ao conjunto a que, como tal, 
lhe corresponder.

A alteração introduzida ao art. 29.º do Código do IVA passa a 
prever a possibilidade de emissão de fatura através do Portal das 
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Finanças por parte de sujeitos passivos que pratiquem uma só ope-
ração tributável (ato isolado).

Da alteração ao n.º 3 do artigo 34.º resulta a possibilidade de a ces-
sação de atividade ser declarada oficiosamente, pela administração fiscal, 
após comunicação do tribunal, nos termos do Código da Insolvência e 
da Recuperação de Empresas, sem prejuízo do cumprimento das obri-
gações fiscais nos períodos de imposto em que se verifique a ocorrência 
de operações tributáveis, em que devam ser efetuadas regularizações ou 
em que haja lugar ao exercício do direito à dedução. Embora o Código 
da Insolvência e da Recuperação de Empresas parecesse permitir tal 
possibilidade, como não era claro neste aspeto, ficava no âmbito da 
liberdade de atuação do Tribunal.

Os artigos 78.º, 78.º-A, 78.º-B, 78.º-C e 78.º-D sofrem alterações 
significativas, das quais resulta uma modificação substancial das 
regras das regularizações a favor do sujeito passivo.

Resulta destas alterações uma clarificação da obrigação de os 
contribuintes procederem à devolução do imposto deduzido ao Es-
tado, no âmbito da limitação do exercício do direito à dedução do 
imposto respeitante a créditos que são posteriormente transmitidos. 

São introduzidas alterações no regime de regularização do IVA 
em créditos de cobrança duvidosa ou incobráveis, em particular no 
âmbito de aplicação do regime e nos procedimentos específicos para 
o ajustamento do IVA a favor dos sujeitos passivos:

- prevê-se a possibilidade de regularização de imposto em pro-
cesso de insolvência nos casos em que a mesma seja decretada 
de carácter limitado, quando se verifique o trânsito em julgado 
da sentença de verificação e graduação de créditos prevista 
no Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas, ou 
após a homologação judicial do plano objeto da deliberação 
da assembleia de credores; 
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- estabelece-se que a comunicação ao adquirente do bem ou 
serviço, que seja sujeito passivo de imposto, da anulação to-
tal ou parcial do IVA, para efeitos de retificação da dedução 
inicialmente efetuada por este último, deverá identificar as 
faturas, o montante do crédito e do imposto a ser regularizado, 
o processo ou acordo em causa, bem como o período em que 
a regularização será efetuada; 

- é eliminado o requisito do desreconhecimento contabilístico 
no caso de créditos de cobrança duvidosa cujo vencimento 
tenha ocorrido a partir de 1 de janeiro de 2013 e que se encon-
trem em mora há mais de 24 meses desde a data do respetivo 
vencimento; 

- prevê-se que, nas situações de transmissão da titularidade de 
créditos considerados de cobrança duvidosa ou incobráveis 
e em que tenha havido lugar a regularização do IVA a favor 
do sujeito passivo, se proceda à regularização de tal imposto 
a favor do Estado; 

- estabelece-se que, em caso de recuperação, total ou parcial, dos 
créditos por parte dos sujeitos passivos que hajam procedido 
anteriormente à dedução do imposto associado a créditos de 
cobrança duvidosa ou incobráveis, os mesmos deverão entregar 
ao Estado o imposto correspondente ao montante recuperado 
sem aplicação do prazo de caducidade do direito à liquidação 
de tributos de 4 anos. 

A Lei do OE2015 introduz ainda alterações às Listas I e II anexas 
ao Código do IVA que contêm o elenco de bens e serviços sujeitos a 
taxa reduzida (v.g. serviços de reparação de velocípedes) e dos bens 
e serviços sujeitos a taxa intermédia, como sucede com a venda de 
petróleo e gasóleo, coloridos e marcados, que fica dependente da 
sua comercialização nas condições e para as finalidades legalmente 
definidas. 
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É eliminada a isenção de IVA aplicável ao serviço público de 
remoção de lixo, alargando-se também a possibilidade de dedução 
do IVA em despesas relativas à aquisição, fabrico ou importação, 
à locação, à utilização, à transformação e reparação de viaturas de 
turismo, quando as mesmas configurem viaturas elétricas ou híbridas 
plug-in. Adicionalmente, prevê-se a dedução do IVA nas mesmas 
despesas, quando respeitem a viaturas de turismo movidas a GPL 
ou a GNV, na proporção de 50%. 

No que respeita ao regime do exportador nacional, é introduzida 
uma alteração ao Decreto-Lei n.º 198/90, de 19 de Junho, da qual 
resulta que as vendas de mercadorias, para serem isentas de IVA, 
têm de ser efetuadas a um exportador que possua em Portugal sede, 
estabelecimento estável, domicílio ou um registo para efeitos de 
IVA, devendo ser exportadas no mesmo estado para fora da União 
Europeia, por aquele ou por um terceiro por conta dele. 

É ainda alterado o regime dos bens em circulação, clarificando 
conceitos já existentes, como o de “bens” ou de “remetente”. Estabe-
lece-se, assim, a possibilidade de a comunicação dos documentos de 
transporte, quando preenchidos a posteriori, ser feita por transmis-
são eletrónica de dados e não apenas através da inserção manual no 
Portal das Finanças. Adicionalmente, passa a ser possível, mediante 
acordo prévio, o processamento dos documentos de transporte, por 
entidades que não os remetentes dos bens, em nome e por conta 
destes, antes do início da circulação dos bens. 

Por último, resulta destas alterações que os sujeitos passivos que 
queiram optar pelo regime de IVA de Caixa deverão comunicar 
tal facto à Autoridade Tributária, por via eletrónica, no Portal das 
Finanças, apenas durante o mês de outubro de cada ano (e não até 
31 de outubro de cada ano, conforme se previa anteriormente). 

Adicionalmente, é criado um regime especial forfetário dos pro-
dutores agrícolas, em transposição do disposto nos artigos 295.º 
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e seguintes da Diretiva n.º 2006/112/CE do Conselho, de 28 de 
novembro, aplicável, opcionalmente, aos produtores que efetuem 
transmissões de produtos e prestações de serviços agrícolas e que 
reúnam as condições de inclusão no regime de especial de isenção.

Este regime cria uma compensação forfetária de 6% sobre o total 
das seguintes vendas e prestações de serviços: produtos agrícolas trans-
mitidos ou serviços prestados a outros sujeitos passivos que não bene-
ficiem do presente regime ou de regime idêntico no Estado-Membro 
onde se encontrem estabelecidos e produtos agrícolas expedidos ou 
transportados com destino a outro Estado-Membro cujo adquirente 
seja uma pessoa coletiva não sujeito passivo de IVA, mas que realize 
em tal Estado aquisições intracomunitárias sujeitas a IVA. 

Ainda no âmbito deste regime, são aditados ao Código do IVA 
os Anexos F e G, dos quais consta uma listagem das atividades de 
produção agrícola e das prestações de serviços agrícolas. 

Este regime será aplicado a produtores agrícolas que não tenham 
atingido, no ano civil anterior, um volume de negócios superior a € 
10 000 ou, excedendo esse valor, não ultrapassem os € 12 500 e preen-
cham as condições de inclusão no regime dos pequenos retalhistas.

É ampliado o conceito de “bens” para efeitos de aplicação do re-
gime, passando a incluir aqueles que possam ser objeto de prestação 
de serviços. 

Adicionalmente, é alargado o conceito de “remetente” a qualquer 
pessoa que, por si ou através de terceiros em seu nome e por sua 
conta, coloque os bens à disposição do transportador para efetivação 
do respetivo transporte ou de operações de carga e ainda outros su-
jeitos passivos cujos bens em circulação sejam objeto de prestações 
de serviços por eles efetuadas. 

Uma última novidade resulta da nova obrigação criada de co-
municação dos inventários por parte de todas as pessoas, singulares 
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