
 
PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 

 

Proposta de Lei n.º 33 /XIV/1.ª 

Aprova o Orçamento Suplementar para 2020 

 

Nota Justificativa: 

O artigo 325.º da Lei n.º 2/2020, de 31 de março, que aprova o Orçamento do Estado para 

o ano de 2020, autoriza o Governo a legislar no âmbito do regime jurídico das 

contraordenações em matéria económica, autorização legislativa esta que tem a duração de 

120 dias a contar da data da publicação da Lei n.º 2/2020, de 31 de março. 

A aprovação do regime jurídico das contraordenações em matéria económica decorre da 

necessidade de sistematizar, simplificar e atualizar a intervenção reguladora do Estado neste 

domínio, no intuito de reforçar a proteção dos interesses económicos, da saúde e da 

segurança dos consumidores e de regular funcionamento do mercado, a competitividade da 

economia e a concorrência entre operadores económicos. 

Tendo em conta a importância do diploma, a exigência dos trabalhos legislativos e 

complexidade técnica e científica da matéria e considerando que, nos últimos meses, o 

Governo concentrou os seus esforços de produção legislativa, de forma quase exclusiva, na 

elaboração de soluções necessárias a dar resposta concreta e enquadramento legal à atuação 

do executivo em matéria de combate à propagação da pandemia resultante da doença 

COVID-19, entende-se ser importante prolongar a duração da autorização legislativa a fim 

de habilitar o Governo a terminar os trabalhos legislativos com o rigor e a exigência que o 

diploma exige.  

Assim:  

O Grupo Parlamentar do Partido Socialista propõe a alteração do artigo 2.º da Proposta de 

Lei n.º 33/XIV/1.ª, com a seguinte redação: 

 

Artigo 2.º 

Alteração à Lei n.º 2/2020, de 31 de março 

PA 18.1 



 
Os artigos 8.º, 60.º, 77.º, 101.º, 161.º, 166.º e 325.º da Lei n.º 2/2020, de 31 de março, na 

sua redação atual, passam a ter a seguinte redação: 

 

«Artigo 325.º 

[…] 

1 - […] 

2 - […] 

3 - A presente autorização legislativa caduca a 31 de dezembro de 2020.» 

 

Palácio de S. Bento, 24 de junho de 2020 

 

As Deputadas e os Deputados do Partido Socilaista 


