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Grupo Parlamentar 

 

Proposta de Aditamento 

 

PROPOSTA DE LEI N.º 33/XIV/1.ª 

APROVA O ORÇAMENTO SUPLEMENTAR PARA 2020 

  
O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda propõe aditar o artigo 3.º-A à Proposta de Lei, 

com a seguinte redação: 

 

“Artigo 3.º-A 

Alteração ao Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março 

O artigo 26.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, passa a ter a seguinte 

redação: 

«Artigo 26.º 

(...) 

1 – (…). 

2 – (…). 

3 - Durante o período de aplicação desta medida, o trabalhador independente 

tem direito a um apoio financeiro com duração de um mês, prorrogável 

mensalmente, até um máximo de seis meses, correspondente ao valor da 

remuneração registada como base de incidência contributiva, com o limite 

mínimo do valor do IAS. 

4 – (…). 

5 – (…). 

6 – O apoio previsto no presente artigo é concedido, com as necessárias 

adaptações, aos gerentes das micro e pequenas empresas, tenham ou não 

participação no capital da empresa, aos empresários em nome individual, bem 

como aos membros dos órgãos estatutários de fundações, associações ou 
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cooperativas com funções equivalentes às daqueles, que estejam, nessa 

qualidade, exclusivamente abrangidos pelos regimes de segurança social. 

7 – (…). 

8 – (…). 

9 – (…). 

Artigo 36º-B 

Produção de efeitos do apoio extraordinário à redução da atividade económica de 

trabalhador independente 

 

O artigo 26.º da presente lei produz efeitos à data da produção de efeitos do Decreto-Lei 

n.º 10-A/2020, de 13 de março.” 

  

Nota justificativa: 

O alargamento do apoio extraordinário ao rendimento dos microempresários e 

trabalhadores em nome individual devido à redução da atividade económica provocada 

pela pandemia do Covid-19 levou a que a Assembleia da República trabalhasse para 

responder a quem tinha ficado de fora de qualquer apoio. É de elementar justiça que o 

que já foi aprovado em sede de Assembleia da República possa ter aplicação rápida, por 

forma a colmatar uma injustiça que prevalece desde o início da pandemia. 

  

  

Assembleia da República, 24 de junho de 2020. 

As Deputadas e os Deputados do Bloco de Esquerda 

 

 


