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Proposta de Lei n.º 38/XV/1.ª

(Aprova o Orçamento de Estado para 2023)

Proposta de Aditamento

Ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o Grupo Parlamentar do 

Partido CHEGA apresenta a seguinte proposta de aditamento:

TÍTULO III

Alterações legislativas 

Artigo 195.º  - A

Alteração ao  Decreto-Lei n.º 109-B/2021, de 07/12 

São alterados os artigos 3.º e 5.º do Decreto-Lei n.º 109-B/2021, de 07/12 , os quais 

passam a ter a seguinte redacção: 

“Artigo 3.º 

(...)

O valor da RMMG a que se refere o n.º 1 do artigo 273.º do Código do Trabalho, aprovado pela 

Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, na sua redação atual, é de € 900,00.

Artigo 5.º 

(...) 

1 -O subsídio pecuniário previsto no artigo anterior tem o valor de € 300,00 por trabalhador que, 

na declaração de remunerações relativa ao mês de dezembro de 2021, auferia o valor da 

remuneração base declarada equivalente à RMMG para 2021. 

2 - (...). 

3 - (...). 

4 - (...). 

5 - (...).” 
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Nota Justificativa:

A pobreza é um flagelo que deve mobilizar e unir toda a sociedade civil e política na 

resolução deste drama social. 

Hoje, em Portugal, ter um posto de trabalho já não é suficiente para evitar que um 

cidadão entre nas listas e estatísticas da pobreza. Na verdade, os dados indicam que 

cerca de um terço das pessoas em situação de pobreza são trabalhadores e a maioria 

com vínculos e salários considerados estáveis1.

É preciso criar políticas de incentivo ao crescimento económico e aumento da 

produtividade, ao lado dos trabalhadores e entidades patronais, ocupando o Estado um 

lugar de cooperação e não de obstáculo.

Aumentar o salário mínimo para 900 euros é fundamental pois aproxima-nos da média 

Europeia, mas principalmente, permite melhorar a vida a mais de um milhão de 

Portugueses.

Palácio de São Bento, 4 de Novembro de 2022

Os Deputados do Grupo Parlamentar do CHEGA,

André Ventura - Bruno Nunes - Diogo Pacheco de Amorim - Filipe Melo - Gabriel Mithá 

Ribeiro - Jorge Galveias - Pedro Frazão - Pedro Pessanha - Pedro Pinto - Rita Matias -

Rui Afonso - Rui Paulo Sousa

                                                
1 Expresso | Um terço das pessoas pobres em Portugal tem emprego
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