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PREFÁCIO

“Quando se respeita alguém, não queremos forçar a sua alma sem o 
seu consentimento”

Simone de Beauvoir

Todos os anos, quando chegamos ao mês de outubro, sabemos que em 
breve teremos pela frente o Orçamento do Estado. Todos os anos, até 
ao dia 15 de outubro, tem que dar entrada na Assembleia da República a 
Proposta de Lei do Governo referente ao Orçamento do Estado para o 
ano seguinte, a qual deverá ser votada até 15 de dezembro.

Após a votação do documento na generalidade, seguem-se as muitas 
audições aos membros do Governo em sede de especialidade, seguem-se 
as propostas de alteração e as votações na especialidade na COFMA (Co-
missão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa) e ainda 
a votação das normas avocadas no Plenário. Depois de todo este percurso, 
estaremos finalmente em condições de proceder à votação final global. 
Estará o OE então em condições de publicação, não sem antes ser fixada 
na COFMA a sua redação final.

Quando cheguei à Assembleia da República em novembro de 2015, não 
fazia a mais pequena ideia de como todo este processo decorria e confesso 
que nos seria útil a muitos, no período que antecede a discussão e votação 
do Orçamento de Estado, um manual “descomplicar o orçamento” que 
auxiliasse no acompanhamento de todo esse processo.  
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O Orçamento do Estado é o plano anual de gestão financeira de um país 
e o quotidiano das famílias e empresas será sempre o reflexo das medidas e 
opções tomadas em sede de orçamento. É no Orçamento de Estado que as 
famílias e as empresas vão perceber quais as alterações que terão impacto 
nas suas próprias finanças, nos seus rendimentos, no seu dia a dia. 

O Orçamento do Estado para 2016, foi o primeiro na história do nosso 
país a ser aprovado por toda a esquerda parlamentar, tendo merecido o 
voto favorável do PS, BE, PCP e PEV, e desde então foram já aprovados, 
por esta mesma maioria, outros dois orçamentos. O Orçamento do Estado 
para 2018 é assim o terceiro orçamento aprovado por uma maioria em 
quem, no início, poucos acreditavam. O Orçamento do Estado para 2018 
é mais uma vez o reflexo das opções políticas da maioria de esquerda que 
desde novembro de 2015 suporta o atual Governo. É um orçamento que 
procura honrar os compromissos assumidos com os portugueses, com 
os partidos que apoiam o Governo e também com as instituições euro-
peias. A este respeito refira-se aliás, que este é também o orçamento da 
convergência, pois assinala o momento em que pela primeira vez desde o 
ano 2000 a economia portuguesa está a convergir com a União Europeia.

Este é o orçamento que eleva o mínimo de existência, para que mais 
de 210 mil portugueses com parcos rendimentos possam ficar isentos de 
pagar IRS; Este é o orçamento que reduz os impostos sobre os rendimentos 
para quem trabalha a cerca de 1 milhão e 600 mil famílias da classe média 
e classe média-baixa; Este é o orçamento que elimina a sobretaxa em sede 
de IRS para os que ainda a ela estavam sujeitos.

Este é também o orçamento que aumenta o abono a 120 mil crianças 
e que dá suporte financeiro à Prestação Social Única, que beneficiará os 
cidadãos com deficiência.

É o orçamento que prevê mais 25 unidades de Saúde familiar, mais 
600 camas em unidades de cuidados continuados, mais 150 salas para o 
ensino pré-escolar, mais 1500 assistentes operacionais nas escolas e mais 
3500 professores vinculados.

Mas este é também o orçamento que se viu na necessidade de ter que 
dar uma resposta determinada e objetiva ao drama dos incêndios que todos 
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os anos assolam o nosso país e que deixaram marcas tão profundas em 
2017, atingindo-nos de forma brutal e implacável, levando a vida a mais 
de 100 pessoas, destruindo casas, empresas, vidas.

O Orçamento do Estado para 2018 é ainda o orçamento em que o 
Governo se compromete a atingir novamente o défice mais baixo da nossa 
democracia e a continuar a reduzir a dívida pública.

Este é um orçamento em que as prioridades são honrar compromissos, 
corrigir as injustiças do passado e investir no futuro. Este é o orçamento 
em que o objetivo principal é respeitar os portugueses.

Não poderei terminar sem agradecer à Dra. Filipa Matias Magalhães 
pelo convite a mim dirigido para escrever este prefácio, convite que me 
deixou tão sensibilizada e honrada quanto surpresa, não sendo a área das 
finanças públicas a minha principal área de atuação no trabalho desen-
volvido enquanto deputada na Assembleia da República. Reconheço o 
importante papel deste manual que auxiliará certamente os cidadãos a 
melhor compreender a Lei do Orçamento do Estado, que tem sempre 
uma grande abrangência e dispersão legislativa e de diplomas, tornando 
complexa a sua leitura e interpretação para a generalidade das pessoas, que 
são no fundo os seus destinatários. Saúdo por isso não só a Dra. Filipa 
Matias Magalhães, mas também a Dra. Maria Leitão Pereira por mais este 
magnífico trabalho, que não só auxilia na compreensão da Lei, mas que 
também acaba por suprir, corrigindo de certa forma, algumas ambiguidades 
normativas que por vezes resistem.

Carla Tavares
Deputada à Assembleia da República

Membros das Comissões de Trabalho e Segurança Social; de Assuntos Europeus; 
e de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias
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O REGIME “(DES)COMPLICADO”              
DA CATEGORIA B

João de Castro Batista
Ricardo Codeço

Advogados

Resumo

As alterações introduzidas pelo Orçamento Geral do Estado (OGE) 
para 2018 no Regime Simplificado da Categoria B.

I. Introdução

A reforma tributária no imposto sobre o rendimento das pessoas singu-
lares (IRS), tendo por referência o ano de 2001, introduziu uma importante 
alteração ao regime fiscal aplicável aos trabalhadores independentes, no-
meadamente, profissionais liberais (advogados, médicos, jornalistas, etc.) e 
aos pequenos empresários cujo rendimento anual ilíquido não ultrapassasse 
um determinado montante, que, atualmente, se cifra em J 200.000,00. 

Com efeito, os aludidos profissionais e empresários passaram a dispor 
da prerrogativa de optar, alternativamente, por duas grandes formas de 
determinação do rendimento tributável: a contabilidade organizada ou o 
regime simplificado de tributação, sendo sobre este último que propomos 
centrar a nossa atenção.
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O regime simplificado de tributação, pelo seu cariz menos complexo, me-
nos gravoso e pela facilidade na sua aplicação, passou a merecer a preferência de 
um grande número dos contribuintes portugueses que auferem rendimentos 
da categoria B, com especial enfoque na denominada classe média. 

De resto, este regime implica uma tributação menos gravosa para uma 
considerável fatia de profissionais que, apesar de serem tidos como traba-
lhadores independentes, acabam por ser, em termos práticos, trabalhadores 
dependentes, por estarem profissionalmente alocados a uma (ou mais) entida-
des, com características em tudo similares às do contrato de trabalho, o que, 
de per se, alteraria a forma como estes rendimentos são tributados em sede 
de IRS, não fosse a conveniência das entidades a quem prestam serviços e a 
abertura da legislação portuguesa à proliferação dos “falsos recibos verdes”.

Por outro lado, e de uma forma complementar, pode hoje afirmar-se, mais 
de uma década volvida após a respetiva implementação, que o regime simplifi-
cado de tributação dos rendimentos da Categoria B tem sido uma ferramenta 
importante e fiável no combate à fraude e evasão fiscal.

Foi publicada no passado dia 29 de dezembro a Lei n.º 114/2017, que 
aprovou o Orçamento do Estado para 2018. O diploma entrou em vigor no 
dia 01 de janeiro de 2018 e procedeu a diversas alterações de âmbito fiscal, 
sendo de destacar as alterações introduzidas no regime simplificado da ca-
tegoria B. Que alterações são essas, quais as vantagens e desvantagens dessas 
alterações e quais as respetivas consequências no panorama fiscal português, 
são estas as questões sobre as quais, de forma muito direta e objetiva, nos 
vamos debruçar neste artigo, sempre tendo como principal objetivo o mote 
primeiro deste trabalho, ou seja, descomplicar o orçamento tornando mais 
fácil a sua compreensão pela generalidade dos portugueses.

II. Desenvolvimento

- O que é o regime simplificado da categoria B?

De acordo com o preceituado nos artigos 3.º e 4.º do Código do IRS, 
a categoria B (rendimentos empresariais e profissionais) integra os rendi-



O REGIME "(DES)COMPLICADO" DA CATEGORIA B

13

mentos auferidos no âmbito de, designadamente, atividades comerciais e 
industriais, agrícolas, silvícolas e pecuárias, atividades de prestação de servi-
ços exercidas por conta própria, rendimentos provenientes de propriedade 
intelectual ou industrial ou da prestação de informações relativas a uma 
experiência adquirida e, bem assim, outros rendimentos expressamente 
elencados no n.º 2 do artigo 3.º do Código do IRS1,2.

A determinação dos rendimentos empresariais e profissionais pode ser 
efetuada através de três regimes diferenciados:

i. Regime simplificado;

ii. Regime de contabilidade organizada;

iii. Imputação de rendimentos.

O regime simplificado da categoria B é um regime opcional de tribu-
tação de rendimentos empresariais e profissionais em sede de IRS que 
aproveita a sujeitos passivos que, no exercício da sua atividade, não te-
nham ultrapassado no período de tributação imediatamente anterior um 
montante anual ilíquido de rendimentos desta categoria de J 200.000,00. 
Deste modo, a possibilidade de o sujeito passivo poder beneficiar deste 
regime cessa quando o montante de J 200.000,00, seja ultrapassado em 

1. De acordo com o preceituado na alínea a) do n.º 1 do artigo 3.º e 4.º do Código do IRS, 
contam-se entre as atividades empresariais abrangidas pelo regime da categoria B, a compra 
e venda, fabricação, pesca, urbanísticas e exploração de loteamentos, artesanato; atividades 
agrícolas, pecuárias, silvícolas; transportes, serviços hoteleiros e similares, restauração, 
agências de viagens; atividade de construção civil; rendimentos do arrendamento, por opção. 
Já no que respeita aos rendimentos da categoria B constantes das alíneas b) e c) do n.º 1 
do artigo 3.º do Código do IRS, há que destacar: as prestações de serviços especificamente 
referidas na lista anexa ao Código do IRS; outras prestações de serviços, havendo a destacar: 
a verba 1519 da lista anexa ao Código do IRS, as prestações de serviços que incorporem 
bens previamente adquiridos para o efeito e prestações de serviços relacionadas com a 
venda de mercadorias ou produtos; e rendimentos provenientes de propriedade intelectual 
ou industrial.

2. De acordo com o preceituado no número 2 do artigo 3.º do Código do IRS, existem 
outros rendimentos enquadráveis como integrando a Categoria B: rendimentos prediais 
e de capitais imputáveis a atividades empresariais ou profissionais, mais-valias, indemni-
zações conexas com atividades empresariais ou profissionais, cedência de exploração de 
estabelecimento, subsídios e atos isolados. 
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dois períodos de tributação consecutivos ou, quando o seja num único 
exercício, em montante superior a 25%, caso em que a tributação pelo 
regime de contabilidade organizada passa a ter lugar a partir do período 
de tributação seguinte. A aplicação do regime simplificado cessa ainda no 
caso de os sujeitos passivos exercerem o direito à tributação segundo o 
regime de contabilidade organizada. 

O regime simplificado da categoria B assenta numa construção relati-
vamente simples. Assim, uma percentagem fixa, expressamente prevista 
na lei, dos rendimentos decorrentes das atividades descritas nos artigos 3.º 
e 4.º do Código do IRS, é automaticamente considerada como custo, isto 
é, não exige que o contribuinte apresente qualquer comprovativo da sua 
existência ou valor. Quer isto dizer que a Administração Tributária presu-
me que o contribuinte, no âmbito da sua atividade, tem nos rendimentos 
da atividade uma determinada percentagem de despesas. Por conseguinte, 
o rendimento líquido obtém-se pela aplicação dos coeficientes elencados 
no artigo 31.º do Código do IRS. A título de exemplo, a percentagem 
aplicável às prestações de serviços é de 75%, sendo que os demais 25% são 
tidos como custos.

Por conseguinte, não se verificando os pressupostos que a lei prevê para 
a tributação sob o regime de contabilidade organizada3, o regime simpli-
ficado é aplicado como regime-regra na determinação dos rendimentos 
tributáveis da Categoria B em sede de IRS4.

3. Ensina MORAIS, Rui Duarte (2016) - Sobre o IRS, 3.ª Edição, Coimbra, Almedina, 
pp. 84, que “a regra do nosso sistema fiscal é o lucro ser apurado com base na contabilidade. A 
matéria coletável do imposto corresponderá então ao resultado contabilístico dessa atividade, 
depois de “corrigido” segundo as prescrições da lei fiscal”. 

4. De acordo com o estudo do Gabinete de Estudos Legislativos da Ordem dos Técnicos 
Oficiais de Contas, com o título “Os regimes simplificados de tributação em IRS, IRC e IVA”, 
disponível em https://www.occ.pt/fotos/editor2/Regimessimplificados.pdf , página 3, 
nota de rodapé 5, “(…) a opção em causa (pelo regime simplificado) só pode ser exercida dentro 
de determinados patamares de rendimento. A questão suscitada pela formulação legislativa, e 
da qual decorre a afirmação de que o regime simplificado é o regime-regra, é a de que, não sendo 
feita a opção, podendo sê-lo, o regime que automaticamente se aplica é o regime simplificado.”
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A NOVA IMPENHORABILIDADE 
PARCIAL DOS RENDIMENTOS    

DE TRABALHADORES 
INDEPENDENTES

Gonçalo Simões de Almeida
Advogado,

Mestrando em Direito e Gestão.

Resumo

Até 2018, o Código de Processo Civil (CPC) sujeitava os rendimentos 
dos trabalhadores independentes à disciplina geral da penhora de créditos, 
prevista atualmente no seu artigo 773.º (penhora de créditos). 

Estes trabalhadores não gozavam, por isso, da proteção de impenhorabi-
lidade parcial aplicável aos restantes rendimentos, tais como vencimentos, 
salários, prestações periódicas pagas a título de aposentação ou de qualquer 
outra regalia social, seguro, indemnização por acidente, renda vitalícia, 
ou prestações de qualquer natureza que assegurem a subsistência da pes-
soa alvo de execução, prevista no atual artigo 738.º (bens parcialmente 
impenhoráveis) e extensível a dinheiro e depósitos bancários relativos a 
tais rendimentos por força do artigo 739.º (impenhorabilidade de quantias 
pecuniárias ou depósitos bancários). Uma proteção sobre dois terços da 
parte líquida dos rendimentos e que sempre teve como limite máximo o 
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equivalente a três salários mínimos e como limite mínimo o equivalente 
a um salário mínimo18 (738.º/3 CPC).

Com a aprovação do Orçamento do Estado para 2018 com a Lei n.º 
114/2017, de 29 de dezembro, o CPC foi alterado, tendo sido criada idêntica 
regra de impenhorabilidade parcial para os rendimentos dos trabalhadores 
independentes. São as novidades introduzidas com as especificidades distinti-
vas deste novo regime, associadas à importância do regime para a defesa dos 
direitos dos trabalhadores independentes, que justificam o presente texto.

Introdução

Na atual redação da norma do número 8 do artigo 738.º do CPC, 
dois terços de três quartos dos rendimentos obtidos pelos trabalhadores 
independentes são “impenhorabilizáveis”19 – o neologismo justifica-se 
por estarmos perante rendimentos que podem vir a ser considerados par-
cialmente impenhoráveis, mediante procedimento próprio, mais do que 
rendimentos parcialmente impenhoráveis, de per si (como é o caso para 
os trabalhadores dependentes).20

18. Limite mínimo introduzido após declaração de inconstitucionalidade, com força 
obrigatória geral, pelo Tribunal Constitucional (cf. Ac. TC 177/02 de 23-04-2002), contra 
a norma conjugada que permitiria tal penhora. Demonstra bem que esta é uma matéria 
com importância fundamental.

19. O termo é empregue sem qualquer rigor técnico, nem lhe conhecendo nenhum uso 
prévio em outro local.

20. O novo número 8 do artigo 738.º do CPC, apresenta a seguinte redação:
“Aos rendimentos auferidos no âmbito das atividades especificamente previstas na tabela 
a que se refere o artigo 151.º do Código do IRS, aplica -se o disposto nos n.os 1 a 4 deste 
artigo, com as seguintes adaptações:

a) A parte líquida dos rendimentos corresponde à aplicação do coeficiente 0,75 ao 
montante total pago ou colocado à disposição do executado, excluído o IVA liquidado;
b) O limite máximo e mínimo da impenhorabilidade é apurado globalmente, para cada 
mês, com base no total do rendimento mensal esperado do executado, sendo aqueles 
limites aplicados à globalidade dos rendimentos esperados proporcionalmente aos ren-
dimentos esperados de cada entidade devedora;
c) A impenhorabilidade prevista neste número é aplicável apenas aos executados que não 
aufiram, no mês a que se refere a apreensão, vencimentos, salários, prestações periódicas 



31

A NOVA IMPENHORABILIDADE PARCIAL DOS RENDIMENTOS 
DE TRABALHADORES INDEPENDENTES

A razão de ser da impenhorabilidade parcial de rendimentos, em 
geral, prende-se com a expectativa fundada de beneficiar de determinado 
montante fixo mensal mínimo de remuneração21, com base no qual os 
trabalhadores estabelecem um conjunto mínimo de despesas em neces-
sidades essenciais (habitação, alimentação, fornecimentos). Também os 
trabalhadores independentes, apesar da variação nos rendimentos, contam 
sempre com um nível médio mensal de rendimento a que, naturalmente, 
associam um nível mínimo e constante de despesas relacionadas com aque-
las necessidades básicas – razão porque devem, tal como agora vem previsto 
na alteração ao CPC, beneficiar de um regime de proteção mínima contra 
apreensões e penhoras de rendimentos até determinado limite máximo.

Iniciaremos o presente por uma análise objetiva do regime e termina-
remos com um breve comentário.

pagas a título de aposentação ou qualquer outra regalia social, seguro, indemnização 
por acidente, renda vitalícia ou prestações de qualquer natureza que assegurem a sua 
subsistência;
d) A aplicação desta impenhorabilidade depende de opção do executado a apresentar por 
via eletrónica no Portal das Finanças, ficando aquele obrigado a comunicar à Autoridade 
Tributária e Aduaneira (AT):

i) A identificação das entidades devedoras dos rendimentos em causa com menção de 
que os mesmos são auferidos no âmbito de uma das atividades especificamente previstas 
na tabela a que se refere o artigo 151.º do Código do IRS;
ii) O montante global de rendimentos que, previsivelmente, vai auferir, de cada uma 
das entidades devedoras em cada mês;
iii) A inexistência de vencimentos, salários, prestações periódicas pagas a título de 
aposentação ou de qualquer outra regalia social, seguro, indemnização por acidente, 
renda vitalícia, ou prestações de qualquer natureza que assegurem a sua subsistência;

e) Com base nas informações prestadas nos termos da alínea anterior é emitida uma 
declaração relativa aos limites máximo e mínimo da impenhorabilidade de todas as 
entidades pagadoras, que pode ser consultada no Portal das Finanças pelo exequente e 
pelas entidades devedoras dos rendimentos, a quem o executado deve fornecer um código 
de acesso especificamente facultado pela AT para este efeito;
f) A aplicação desta impenhorabilidade cessa pelo período de dois anos a contar do co-
nhecimento da inexatidão da comunicação a que se refere a alínea d), quando o executado 
preste com inexatidões essa comunicação de forma a impossibilitar a penhora do crédito;
g) Para o exercício da competência prevista neste artigo, a AT pode utilizar toda a in-
formação relevante para o efeito disponível nas suas bases de dados.

21. No caso dos trabalhadores dependentes: dada a estabilidade no valor do seu rendimento. 
No caso dos trabalhadores independentes: por recurso a níveis médios ou mínimos de 
rendimento mensal.”
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Face ao sucesso dos anos anteriores e ao reconhecimento da importância que 
esta obra tem para profi ssionais de várias áreas, propomo-nos novamente 
descomplicar o diploma orçamental.

Quisemos, nesta tarefa, fazer-nos acompanhar de um conjunto de especialistas 
com responsabilidades nas mais variadas áreas (fi scais, contabilísticas, docência 
e Administração Pública, central e local, entre outras),  aos quais pedimos o 
contributo nesta tarefa de descomplicar a Lei do Orçamento de Estado para 
2018, escrutinando-a em conjunto com os diplomas que altera ou complementa.

Aqui poderá encontrar a resposta para algumas das dúvidas mais prementes 
relativamente às alterações introduzidas pela Lei do Orçamento de Estado para 
2018. 

Quais são as novidades em termos de tributação dos rendimentos da categoria 
B? Quais são as regras que se aplicam à contratação pública em 2018? Como 
se processa o descongelamento das carreiras na Administração Pública? Quais 
são os novos mecanismos de acesso à habitação? Como serão atualizados os 
valores das pensões?

Estas são apenas algumas das questões que são abordadas no presente livro.

A experiência tem demonstrado que o conhecimento das disposições do 
Orçamento do Estado é essencial e determinante para uma correta aplicação 
dos diplomas legais em vigor. Esperamos que a edição 2018 do Descomplicar 
o Orçamento do Estado possa ajudá-lo a encontrar respostas para as questões 
e dúvidas que a Lei do Orçamento de Estado suscita.

9 789897 684418
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