PARTIDOCOMUNISTAPORTUGUÊS
GrupoParlamentar
Proposta de Lei nº 51/XII
Altera a Lei do Orçamento do Estado para o ano de 2012, aprovada pela Lei n.º 64-B/2011,
de 30 de dezembro, no âmbito da Iniciativa de Reforço da Estabilidade Financeira.

Proposta de alteração

Artigo 13.º
Alteração ao Estatuto dos Benefícios Fiscais
1- […].
2- São revogados os n.ºs 4 a 20 do artigo 33.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 215/89, de 1 de Julho.

Assembleia da República, 17 de Abril de 2012

Os Deputados
Honório Novo
Paulo Sá

Nota justificativa:
Com a revogação dos n.ºs 4 a 20 do artigo 33.º do EBF conclui-se a revogação total deste artigo
que na globalidade, e de acordo com o direito comunitário, deve caducar no final de 2011.
Este facto é bem notório nas sucessivas autorizações comunitárias que permitiram ao Estado
Português um conjunto de auxílios de natureza regional.
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Proposta de alteração

Artigo 15.º
[…]

São aditados ao Decreto-Lei n.º 42/2001, de 9 de fevereiro, alterado pelo Decreto-Lei n.º
112/2004, de 13 de maio, e pelas Leis n.ºs 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de
abril, e 64-B/2011, de 30 de dezembro, os artigos 6.º-A e 18.º-A, com a seguinte redação:

«Artigo 6.º-A
Caixa postal electrónica

1 - Os executados em processos de execução fiscal por dívidas à segurança social podem
possuir uma caixa postal electrónica.
2 - Para efeitos do disposto no número anterior, são considerados executados as entidades
empregadoras e os trabalhadores independentes.
3 - O regime referido no presente artigo é regulamentado em diploma próprio.

Artigo 18.º-A
[Eliminar]»
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Proposta de alteração

Artigo 19.º-B
Alargamento da tarifa social

1- O Decreto-Lei n.º 138-A/2010, de 28 de dezembro, passa igualmente a abranger os
consumidores domésticos de gás natural.
2- O valor da tarifa social determinado pelo Decreto-Lei n.º 138-A/2010, de 28 de dezembro,
nos termos do disposto no número anterior, passa a ser igual a 50% da tarifa do escalão
imediatamente superior.
3- O universo dos beneficiários previsto no Decreto-Lei n.º 138-A/2010, de 28 de dezembro,
passa também a abranger todas as famílias com rendimentos per capita igual ou menor ao de
referência para o limiar de pobreza.
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Artigo 19.º-C
Alteração das componentes de cálculo das tarifas elétricas

No prazo máximo de 60 dias, o Governo adota as seguintes medidas com vista permitir
diminuir o valor das tarifas da energia elétrica:
1- Anulação dos custos da garantia de potência.
2- Anulação dos custos resultantes da remuneração pela utilização dos terrenos das barragens
hidroelétricas.
3- Redução em 50% das repercussões relativas aos incentivos e subsídios de qualquer natureza
concedidos às energias renováveis, a concretizar no prazo máximo de 3 anos.
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Proposta de alteração

Artigo 19.º-A
Internalização das taxas de passagem

As taxas cobradas pelos municípios às empresas distribuidoras de energia elétrica e de gás
natural são internalizadas como custos operacionais, não podendo, em caso algum, ser
repercutidas diretamente nos consumidores finais.
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Artigo 16.º
[…]

1- [Eliminar].
2- […].
3- […].
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Artigo 2.º
Alteração à Lei n.º 64-B/2011, de 30 de Dezembro
Os artigos 3.º, 12º, 26.º, 47.º, 84.º, 91.º, 95.º, 140.º e 191.º da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de
dezembro, passam a ter a seguinte redação:
«[…]
Artigo 140.º
[…]
Os artigos 19.º, 23.º, 43.º, 44.º, 45.º, 46.º, 48.º, 52.º, 54.º, 57.º, 59.º, 61.º, 68.º e 100.º da Lei
Geral Tributária, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 398/98, de 17 de Dezembro, abreviadamente
designada por LGT, passam a ter a seguinte redação:
«Artigo 19.º
[…]

1- […].
2- […].
3- […].
4- […].
5- […].
6- […].
7- […].
8- […].
9- […]
10- [novo] O disposto no número anterior não se aplica a escolas ou agrupamentos

escolares, associações de cultura, desporto e recreio e condomínios, desde que estes
se cinjam à simples administração das partes comuns do imóvel.

PARTIDOCOMUNISTAPORTUGUÊS
GrupoParlamentar
11- [anterior n.º 10].
[…]»
[…]»
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Artigo 2.º
Alteração à Lei n.º 64-B/2011, de 30 de Dezembro
Os artigos 3.º, 12º, 26.º, 47.º, 84.º, 91.º, 95.º e 191.º da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro,
passam a ter a seguinte redação:
«[…]
Artigo 12.º
[…]

1- […].
2- […].
3- […].
4- Fica o Governo autorizado a proceder à transferência de € 7 000 000 da dotação provisional
do Ministério das Finanças para o programa P010 – Agricultura, Mar e Ambiente e
Ordenamento do Território, no âmbito dos programas e das iniciativas de apoio financiadas
pelo Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, I.P. (IHRU, I.P.).

[…]»
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