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Proposta de Lel n.
9 193/XII/3.
primeira alteraçâo a Lei n.
9 83-c/2013, de 31 de dezembro
(Orcamento do Estado para 2014)

Nos termos do artigo 151. do Regimento da Assembleia da Repüblica, o Grupo
Parlamentar do PCP requer a avocaço pelo Plenário, para discusso e votaço na
especialidade, das propostas de alteraço do PCP aos segUintes artigos do texto final
da Proposta de Lei n.
2 193/Xll/3. resultante da discussäo em sede de especialidade na
Comissão de Orçarnento, Finanças e Administração Püblica de 5 de fevereiro de 2014:
Eliminaçâo do artigo 2.;
Aditamento de artigo 2.2A;
Aditamento de artigo 2.-B;
Aditamento de artigo 2.9-C;
AIteraço ao artlgo 4.9.

Assemblela da Repiiblica, 6 de fevereiro de 2014

Os DeputadOs,
PAULO

sA; MIGUEL TIAGO; JOAO OLIVEIRA
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Propostas de Alteracâo do Grupo Parlamentar Lb POP

Proposta de Eliminaçâo
Artigo 2.

[Alteraçäo
Eliminar.

2 83-C/2013, de 31 de dezembro]
a Lei n.
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Proposta de Aditamento
Artigo 2.2A
Alteraçäo a Lei n.
2 83-c/2013, de 31 de dezembro
240.2
0 artigo
da Lei n.
9 83-C/2013, de 31 de dezembro passa a ter a seguinte redaçao:

Artigo 24O
Imposto sobre as transaçöes financeiras realizadas nos mercados de valores
mobiliários
E criado urn imposto sobre as transaçöes de valores mobiliários tal como definidas
pelo Cádigo dos Valores Mobiliários, efetuadas rios mercados regulamentados e nào
regulamentados, nos seguintes termos:
Artigo 12
lncidência
1. 0 imposto sobre as transacöes de valores mobiliários incide sobre todas as
transaçöes de valores mobiliários tal como definidas pelo COdigo dos Valores
Mobiliários, efetuadas nos mercädos regulamentados e nos mercados no
regulamentados.
2. Esta taxa näo se aplica nas transaçöes efetuadas no mercado primário da dIvida
pübl ica.
Artigo 2.2
ValordaTaxa
1. A taxa do imposto aplicável as transaçöes referidas no artigo anterior é fixada em
0,3% do valor bruto de cada operaçâo de transação de valores mobiliários efetuada
nos mercados regulamentados ou nâo regulamentados.
2. 0 valor resultante da aplicação da taxa do imposto definido no ntmero anterior é
devido, em partes iguals, pelo adquirente-e pelo alienante do objeto da transaçâo, e e
sempre liquidado no momento em que é efetuada a transação.
Artigo 3.2
Retenção
1. Os intermediários financeiros säo responsáveis pela rétenço do valor do imposto a
liquidar, nos termos do artigo anterior, sobre o valor das transaçöes dos valores
mobiliários efetuadas nos mercados regulamentos e näo regulamentados.
2. 0 produto do imposto retido nos termos do niimero anterior é entregue
trimestralmente a Autoridade Tributària e Aduaneira, em dia a fixar por portaria do
Ministério das Finanças.
3. As sociedades gestoras de mercados e a CMVM organizam e remetem a Autoridade
Tributária e Aduaneira, a relaço de todas as transacöes de valores mobiliários
efetuadas pelos intermediários financeiros, nos termos definidos em portaria do
Ministério das Finanças.
4. A CMVM e as sociedades gestoras de mercados, bern como todas as entidades que
intervêm direta ou indiretamente na realizaçào de transacöes de valores mobiliários
sâo solidariamente responsáveis corn os sujeitos passivos pela liquidaco do imposto.
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Artigo 4
Regime sancionatório
o regime sancionatório aplicével as situaçöes de incumprimento do estabelecido pela
presente tel é, quando aplicável, o definido pelo Código do Mercado de Vatores
Mobiliários.
Artigo 5.2
ReguIamentaço
o Governo regulamenta a presente Iei no prazo máximo de 120 dias após a pubIicaço
do Orcamento do Estado para 2014.>>
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Proposta de Aditamento
Artigo 2.-B
Aditamento a Lei fl.Q 83-C/2013, de 31 de dezembro
E aditado o artigo 142.-A ao Capitulo X da Lei n. 83-C/2013, de 31 de dezembro, corn
a seguinte redação:
((Artigo 142.-A
Reduço de encargos e reversâo de parcerias pübllco-privadas

1 0 Governo fica obrigado, na estrita defesa do interesse pbIico, a realizar durante
o ano de 2014 todas as diligências necessárias a reversâo para o Estado dos contratos
de parcerias ptbIico-privadas, obtendo no imediato uma reduçâo significativa dos
encargos para o erário ptblico, liquidados diretamente pelo Estado Português ou
através de Entidades Püblicas Empresariais, recorrendo aos meios legalmente
admissIveis e tendo por referenda as meihores práticas interriacionais.
2 Durante o ano de 2014 o Governo fica autorizado a transferir, diretamente ou
através de Entidades Püblicas Empresarlais, apenas as verbas correspondentes as
receitas cobradas pela prestacão dos serviços pelas concessionárias no âmbito de
contratos de parcerias püblico-privadasjá existentes.
3 Excecionalmente, quando se verifique a insuficiência das verbas provenientes das
receitas referidas no niimero anterior e mediante decisâo devidamente fundamentada
publicada em Portaria do Ministério das Finanças, fica ainda o Governo autorizado a
transferir as verbas necessárias a manutençâo da prestaçãó do serviço,
nomeadamente as que se revelem necessárias a manutenção dos postos de trabaihos
e a suportar as despesas de funcionamento.
4 0 Governo fica obrigado a impugnar judicialmente todas as normas legais ou
contratuais que estabeleçam qualquer obrigaçäo de ressarcimento, compensaco óu
indemnização das concessionárias em resultado da aplicaçäo do disposto no presente
artigo.>
—

—

—

—

6
Proposta de Aditamento
Artigo 2.-C
Aditamento .à Lei n. 83-C/2013, de 31 de dezembro
aditado o artigo 182.2A a Lei n.
2 83-C/2013, de 31dedezembro, corn a seguinte
redacao:
Artigo 182.-A (novo)

Aditàmento a Lista II anexa ao Código do IVA

E aditada a Lista II anexa ao Código do IVA a verba 3, corn a seguinte redaço:
3 Prestaçöes de serviços:
-

3.1 Prestaçöes de serviços de alimentaçäo e bebidas
-
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Proposta de Alteraçâo
Artigo 42
1. São revogados os artigos 33•2, 76. e 82.2 da Lei fl.
2 83-C/2013, de 31 de dezembro.
2. E revogado o Decreto-Lei n.
9 105/2013, de 30 de juiho, que <altera o Decreto-Lel n.
2
118/83, de 25 de fevereiro, o Decreto-Lei n.
2 158/2005, de 20 de setembro, e o
Decreto-Lei n.
2 167/2005, de 23 de setembro, revendo os descontos a efetuar para Os
subsistemas de proteção social no âmbito dos cuidados de saüde, concretamente da
ADSE, da ADM e da SAD.
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