
 

Proposta de Lei n.º 33/XIV/1.ª 

(Orçamento do Estado para 2020 - Orçamento rectificativo) 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 

Objectivos:  

Compete às autarquias locais zelar pelo bem-estar dos animais nas áreas dos respectivos 

municípios, bem como garantir, no que se refere aos animais errantes, a sua captura e 

tratamento, executar ações para reduzir o abandono e fomentar a adopção responsável. 

Percebendo o importante papel das autarquias locais na salvaguarda do bem-estar animal, o 

Orçamento do Estado para 2020 previu atribuição de verbas para investimento nos centros 

de recolha oficial e no apoio para melhoria das instalações das associações zoófilas legalmente 

constituídas e para apoiar os centros de recolha oficial de animais nos processos de 

esterilização de animais. 

Contudo, devido a uma interpretação restritiva das disposições do Orçamento do Estado, a 

concretização desta medida pelo Governo acabou por não garantir que estas verbas 

pudessem beneficiar as autarquias locais e os centros de recolha oficial das Regiões 

Autónomas dos Açores e da Madeira.  

Assim, tendo em conta que o Orçamento Suplementar nos abre a oportunidade corrigir esta 

injustiça, o PAN propõe que se clarifique que as autarquias locais e centros de recolha oficial 

das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira devem beneficiar dos apoios que estão 

previstos no quadro do Orçamento do Estado de 2020. 

Assim, ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o Deputado e as 

Deputadas abaixo assinados apresentam a seguinte proposta de alteração à Proposta de Lei 

n.º 33/XIV: 

«Artigo 2.º 

PA 21.1 

1.ª SUBSTITUIÇÃO 



[…] 

Os artigos 8.º, 60.º, 77.º, 101.º, 161.º, 166.º e 311.º da Lei n.º 2/2020, de 31 de Março, na sua 

redacção actual, passam a ter a seguinte redacção: 

“Artigo 311.º 

[…] 

1 - […]. 

2 - […]. 

3 - […]. 

4 – […] 

5. – Em 2020, o Governo, assegura, mediante despacho dos membros do Governo 

responsáveis pelas áreas das finanças, das autarquias locais e da agricultura, a aplicação do 

disposto nos números 1 e 2 às Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira.”» 
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