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ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Lei n.o 20/2003

de 26 de Junho

Autoriza o Governo a criar regras específicas sobre o acesso à
profissão de motorista de táxi, através da concessão de uma
autorização excepcional que vigorará por um período máximo
de três anos.

A Assembleia da República decreta, nos termos da
alínea d) do artigo 161.o da Constituição, o seguinte:

Artigo 1.o

Objecto

É concedida ao Governo autorização legislativa para
alterar o Decreto-Lei n.o 263/98, de 19 de Agosto, por
forma que a profissão de motorista de táxi possa também
ser exercida mediante a titularidade de uma autorização
excepcional.

Artigo 2.o

Sentido

A legislação a aprovar ao abrigo da presente auto-
rização legislativa tem como objectivo a criação de um
regime transitório com regras especiais de acesso à pro-
fissão de motorista de táxi, mediante a posse de uma
autorização excepcional, a conceder sem necessidade
de formação prévia, mas sem prejuízo da observância
dos demais requisitos em vigor para o acesso ao cer-
tificado de aptidão profissional.

Artigo 3.o

Extensão

1 — Na concretização do objecto da presente lei fica
o Governo autorizado a criar a figura da autorização
excepcional como forma de acesso à profissão de moto-
rista de táxi.

2 — O regime jurídico desta autorização excepcional
tem as seguintes características:

a) Este regime será transitório e vigorará por um
período máximo de três anos;

b) A concessão da autorização excepcional será
concedida sem necessidade de formação prévia,
mas sem prejuízo da observância dos demais
requisitos em vigor para o acesso ao certificado
de aptidão profissional;

c) A concessão da autorização excepcional depende
da apresentação pelos candidatos da prova de
inscrição como motorista de táxi na segurança
social e ainda do preenchimento de um dos
seguintes requisitos especiais:

i) Domicílio fiscal localizado a distância
superior a 100 km do local onde se encon-
tra disponível a oferta formativa;

ii) Inscrição em curso de formação progra-
mado por entidade formadora, desde que
os cursos disponíveis sejam insuficientes
para satisfazer a procura, determinan-
do-se qual o critério aplicável para avaliar
esta insuficiência;

d) Previsão de cassação da autorização excepcional
quando os candidatos desistam da frequência
da acção de formação ou dêem faltas que, na
sua totalidade, perfaçam 10% do tempo total
de formação;

e) Impossibilidade de renovação da autorização
excepcional quando os candidatos não obte-
nham o correspondente certificado de formação
ou aprovação, tenham sido objecto de cassação
da autorização excepcional ou, tendo sido noti-
ficados pela Direcção-Geral de Transportes
Terrestres de que dispõem de oferta formativa,
à mesma não tenham aderido;

f) A atribuição e a cassação da autorização excep-
cional serão da competência da Direcção-Geral
de Transportes Terrestres;

g) A fiscalização será da competência da Guarda
Nacional Republicana, da Polícia de Segurança
Pública, da Direcção-Geral de Transportes Ter-
restres e da Inspecção-Geral das Obras Públicas,
Transportes e Comunicações.

Artigo 4.o

Duração

A presente autorização legislativa tem a duração de
um ano.

Aprovada em 15 de Maio de 2003.

O Presidente da Assembleia da República, João Bosco
Mota Amaral.

Promulgada em 6 de Junho de 2003.

Publique-se.

O Presidente da República, JORGE SAMPAIO.

Referendada em 11 de Junho de 2003.

O Primeiro-Ministro, José Manuel Durão Barroso.

Lei n.o 21/2003
de 26 de Junho

Autoriza o Governo a legislar em matéria de tratamento e inter-
conexão dos dados constantes das informações a prestar pelas
instituições de crédito mutuantes em relação aos contratos de
empréstimo à habitação bonificados.

A Assembleia da República decreta, nos termos da
alínea d) do artigo 161.o da Constituição, o seguinte:

Artigo 1.o

Objecto

Fica o Governo autorizado a legislar em matéria de
tratamento e interconexão dos dados constantes das
informações a prestar pelas instituições de crédito
mutuantes em relação a cada um dos contratos de
empréstimo bonificado à habitação, de acordo com as
disposições seguintes.

Artigo 2.o

Sentido

A presente lei de autorização é concedida para per-
mitir o acompanhamento, verificação e fiscalização do
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cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.o 349/98,
de 11 de Novembro, alterado pelos Decretos-Leis
n.os 137-B/99, de 22 de Abril, e 320/2000, de 15 de
Dezembro, e respectiva regulamentação.

Artigo 3.o

Extensão

No desenvolvimento da presente lei de autorização,
deve o Governo:

a) Designar as entidades que não sendo directa-
mente responsáveis pelo tratamento de dados
pessoais a eles poderão aceder, nos termos e
para os efeitos previstos nos n.os 1 e 3 do
artigo 26.o-A do Decreto-Lei n.o 349/98, de 11 de
Novembro, adi tado pelo Decreto-Lei
n.o 137-B/99, de 22 de Abril;

b) Permitir e designar as entidades às quais será
permitido inter-relacionar os dados referidos na
alínea anterior com os dados constantes dos seus
próprios sistemas informáticos, vendando-lhes
a utilização daqueles dados para fim diverso do
estritamente indispensável à confirmação da
informação relativa aos rendimentos do agre-
gado familiar relevantes para enquadramento
na classe de bonificação de juro a suportar pelo
Estado;

c) Estabelecer as condições, garantias e limites a
observar no acesso, tratamento, transmissão e
conservação dos dados, no respeito pela Lei
n.o 67/98, de 26 de Outubro;

d) Garantir o acesso e rectificação dos dados que
digam respeito aos respectivos titulares, nos ter-
mos do n.o 1 do artigo 11.o da Lei n.o 67/98,
de 26 de Outubro.

Artigo 4.o

Duração

A presente lei de autorização tem a duração de
90 dias.

Aprovada em 15 de Maio de 2003.

O Presidente da Assembleia da República, João Bosco
Mota Amaral.

Promulgada em 6 de Junho de 2003.

Publique-se.

O Presidente da República, JORGE SAMPAIO.

Referendada em 11 de Junho de 2003.

O Primeiro-Ministro, José Manuel Durão Barroso.

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

Decreto-Lei n.o 128/2003
de 26 de Junho

Através do Decreto-Lei n.o 44/98, de 3 de Março,
foi criado um pagamento especial por conta a que estão
sujeitas as entidades que exerçam, a título principal,

actividades de natureza comercial, industrial ou agrícola,
bem como as não residentes com estabelecimento está-
vel no território português, e não abrangidas pelo regi-
mes simplificado previsto no artigo 53.o do Código do
IRC.

A Lei n.o 32-B/2002, de 30 de Dezembro, procurando
combater as práticas evasivas de ocultação de rendi-
mentos ou de empolamento de custos, geradoras de gra-
ves distorções dos princípios da equidade e da justiça
tributária, da própria eficiência económica e da esta-
bilidade tributária, veio dar nova redacção ao artigo 98.o
do Código do IRC, alterando o cálculo do pagamento
especial por conta.

Tendo em consideração a evolução da conjuntura eco-
nómica e a situação financeira em que actualmente se
encontra a maioria dos sujeitos passivos de IRC, per-
mite-se que o valor do pagamento especial por conta
devida em 2003 possa ser efectuado num horizonte tem-
poral mais alargado e que uma parte desse pagamento
só seja entregue se for dedutível à colecta do exercício
a que respeita, de acordo com o disposto nos n.os 2
e 7 do artigo 83.o do Código do IRC.

Assim:
Nos termos da alínea a) do n.o 1 do artigo 198.o da

Constituição, o Governo decreta o seguinte:

Artigo 1.o

Entrega do pagamento especial por conta

1 — Quando o valor do pagamento especial por conta,
calculado de acordo com o disposto no n.o 2 do
artigo 98.o do Código do IRC, for igual ou inferior a
E 1250, deve ser pago integralmente em 2003, nos meses
de Junho e Novembro.

2 — Quando o valor do pagamento especial por conta,
calculado de acordo com o disposto no n.o 2 do
artigo 98.o do Código do IRC, for superior ao montante
referido no número anterior, deve o quantitativo de
E 1250, acrescido de 20% do valor que excede aquele
montante, ser pago nos meses de Junho e Novembro
de 2003, devendo o remanescente ser pago no mês de
Fevereiro de 2004.

3 — Para efeitos do disposto no n.o 2, o valor exce-
dente é o que resulta da diferença entre o valor do
pagamento especial por conta calculado nos termos do
n.o 2 do artigo 98.o do Código do IRC e o montante
de E 1250.

Artigo 2.o

Limitação ao pagamento especial por conta

Não obstante o disposto no n.o 2 do artigo anterior,
se o contribuinte verificar, pelos elementos de que dis-
ponha, que o montante do pagamento especial por conta
a efectuar em Fevereiro de 2004 não é integralmente
dedutível à colecta do exercício a que respeita aquele
pagamento, nos termos dos n.os 2 e 7 do artigo 83.o
do Código do IRC, pode deixar de efectuar a parte
daquele montante que não seja dedutível naqueles
termos.

Artigo 3.o

Período de tributação

Sem prejuízo do disposto nos artigos anteriores, os
sujeitos passivos que adoptem um período de tributação


