
 
 
 

 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA Palácio de S. Bento, 1249–068 Lisboa gabinetejkm@ar.parlamento.pt 

 

Proposta de Lei n.º 33/XIV/1.ª 

Aprova o Orçamento Suplementar para 2020 

  

PROPOSTA DE ADITAMENTO 

 

Ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, a Deputada Não Inscrita Joacine 

Katar Moreira apresenta a seguinte proposta de aditamento à Proposta de Lei n.º 33/XIV/1.ª: 

 

Artigo 3.º 

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

São aditados à Lei n.º 2/2020, de 31 de março, na sua redação atual, os artigos 13.º-A, 77.º-A e 

325.º-A, com a seguinte redação: 

 

“Artigo 13.º-A  

Regime excecional de pagamento de dívidas tributárias e                                   dívidas à 

Segurança Social 

1 - Suspensão de pagamentos de dívidas à Segurança Social e à Autoridade Tributária para artistas 

e outros profissionais do setor cultural. 

2 - O regime excecional referido no número anterior é uma medida de apoio excecional e 

temporário que deve vigorar até que tenha decorrido um ano do final do Estado de Emergência, 

ou seja até 2 de maio de 2021. 

3 - Este regime excecional permite a não obrigatoriedade de apresentação das declarações da 

Autoridade Tributária e da Segurança Social, possibilitando que as estruturas e profissionais do 

setor das Artes e da Cultura concorram a programas da Direção-Geral das Artes.” 

 

 

Assembleia da República, 24 de junho de 2020 

A Deputada, 

Joacine Katar Moreira 
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Proposta de Lei n.º 33/XIV/1.ª 

Aprova o Orçamento Suplementar para 2020 

 

PROPOSTA DE ADITAMENTO 

 

Ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, a Deputada Não Inscrita Joacine 

Katar Moreira apresenta a seguinte proposta de aditamento à Proposta de Lei n.º 33/XIV/1.ª:  

 

Artigo 3.º 

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

São aditados à Lei n.º 2/2020, de 31 de março, na sua redação atual, os artigos 15.º-A, 77.º-A e 

325.º-A, com a seguinte redação: 

 

"Artigo 15.º-A 

Exclusão das empresas sediadas em paraísos fiscais do acesso a apoios públicos  

1 - As empresas e entidades com sede fiscal em países, territórios e regiões com regimes de 

tributação privilegiada ficam excluídas do acesso a apoios públicos criados no âmbito das medidas 

excecionais e temporárias de resposta à pandemia de COVID-19."  

 

 

Assembleia da República, 24 de junho de 2020 

A Deputada, 

Joacine Katar Moreira 
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Proposta de Lei n.º 33/XIV/1.ª 

Aprova o Orçamento Suplementar para 2020 

 

PROPOSTA DE ADITAMENTO 

 

Ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, a Deputada Não Inscrita Joacine 

Katar Moreira apresenta a seguinte proposta de aditamento à Proposta de Lei n.º 33/XIV/1.ª:  

 

Artigo 3.º 

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

São aditados à Lei n.º 2/2020, de 31 de março, na sua redação atual, os artigos 15.º-B, 77.º-A e 

325.º-A, com a seguinte redação: 

 

"Artigo 15.º-B 

Contrapartidas no acesso a apoios públicos  

1 - As grandes empresas poluentes têm acesso condicionado aos apoios públicos criados no âmbito 

das medidas excecionais e temporárias de resposta à pandemia de COVID-19, estando 

dependentes de acordos específicos, com indicação de contrapartidas por parte das empresas, 

com o objetivo de minimizar os seus impactos ambientais.   

2 - O disposto no n.º anterior deverá ser regulamentado, em diploma próprio, em prazo não 

superior a 7 dias.” 

  

 

Assembleia da República, 24 de junho de 2020 

A Deputada, 

Joacine Katar Moreira 
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Proposta de Lei n.º 33/XIV/1.ª 

Aprova o Orçamento Suplementar para 2020 

 

PROPOSTA DE ADITAMENTO 

 

Ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, a Deputada Não Inscrita Joacine 

Katar Moreira apresenta a seguinte proposta de aditamento à Proposta de Lei n.º 33/XIV/1.ª: 

 

Artigo 3.º 

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

São aditados à Lei n.º 2/2020, de 31 de março, na sua redação atual, os artigos 40.º-A, 77.º-A e 

325.º-A, com a seguinte redação: 

 

“Artigo 40.º-A 

Suplemento de insalubridade, penosidade e risco  

1 - No âmbito da pandemia de COVID-19, fica o Governo obrigado a regulamentar a atribuição do 

suplemento remuneratório por trabalho executado em condições de insalubridade, penosidade e 

risco, previsto no Decreto-Lei n.º 53-A/98, de 11 de março. 

2 - O disposto no n.º anterior deverá ser regulamentado, em diploma próprio, em prazo não 

superior a 7 dias.” 

 

 

Assembleia da República, 24 de junho de 2020 

A Deputada, 

Joacine Katar Moreira 
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Proposta de Lei n.º 33/XIV/1.ª 

Aprova o Orçamento Suplementar para 2020 

 

PROPOSTA DE ADITAMENTO 

 

Ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, a Deputada Não Inscrita Joacine 

Katar Moreira apresenta a seguinte proposta de aditamento à Proposta de Lei n.º 33/XIV/1.ª:  

 

Artigo 3.º 

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

São aditados à Lei n.º 2/2020, de 31 de março, na sua redação atual, os artigos 40.º-B, 77.º-A e 

325.º-A, com a seguinte redação: 

 

“Artigo 40.º-B 

Subsídio de risco para profissionais de serviços de saúde 

1 - Fica o Governo autorizado a criar, no âmbito da pandemia de COVID-19, um subsídio de risco 

para os profissionais de serviços de saúde que lidam diretamente com o vírus SARS-CoV-2. 

2 - O subsídio previsto no número anterior é um apoio extraordinário e temporário que deve 

vigorar enquanto se mantiver em Portugal a epidemia provocada pelo vírus SARS-CoV-2. 

3 - O disposto no n.º anterior deverá ser regulamentado, em diploma próprio, em prazo não 

superior a 7 dias.” 

 

 

Assembleia da República, 24 de junho de 2020 

A Deputada, 

Joacine Katar Moreira 
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Proposta de Lei n.º 33/XIV/1.ª 

Aprova o Orçamento Suplementar para 2020 

 

Proposta de Lei n.º 33/XIV/1.ª 

Aprova o Orçamento Suplementar para 2020 

 

PROPOSTA DE ADITAMENTO 

Ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, a Deputada Não Inscrita Joacine 

Katar Moreira apresenta a seguinte proposta de aditamento à Proposta de Lei n.º 33/XIV/1.ª: 

 

Artigo 3.º 

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

São aditados à Lei n.º 2/2020, de 31 de março, na sua redação atual, os artigos 77.º-A, 325.º-A e 

325.º-B com a seguinte redação: 

“Artigo 325.º-B 

Apoios aos trabalhadores em situação de desemprego e de cessação de atividade 

1 - O Governo, durante o ano de 2020, procede à criação, no âmbito da pandemia de COVID-19, 

de um Subsídio Extraordinário de Desemprego e Cessação de Atividade. 

2 - O subsídio previsto no número anterior é um apoio extraordinário e temporário com a duração 

extra de um mês, prorrogável mensalmente até ao máximo de 180 dias. 

3 - Não se aplica qualquer prazo de garantia a este subsídio extraordinário. 

4 - O disposto no número anterior deverá ser regulamentado, em diploma próprio, em prazo não 

superior a 7 dias.” 

 

Assembleia da República, 24 de junho de 2020 

A Deputada, 

Joacine Katar Moreira 
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Proposta de Lei n.º 33/XIV/1.ª 

Aprova o Orçamento Suplementar para 2020 

 

PROPOSTA DE ADITAMENTO 

 

Ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, a Deputada Não Inscrita Joacine 

Katar Moreira apresenta a seguinte proposta de aditamento à Proposta de Lei n.º 33/XIV/1.ª:  

 

Artigo 3.º 

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

São aditados à Lei n.º 2/2020, de 31 de março, na sua redação atual, os artigos 77.º-A, 325.º-A e 

358.º-A com a seguinte redação: 

 

"Artigo 358.º-A 

Apoio a ONGs de defesa e bem-estar animal e a ONGs de cariz ambiental  

1 - Fica o Governo autorizado a criar, no âmbito da pandemia de COVID-19, um apoio 

extraordinário:  

a) às Organizações Não Governamentais de defesa e bem-estar animal que comprovem ter 

sido pressionadas face ao aumento do abandono animal;  

b) às Organizações Não Governamentais de cariz ambiental para efeitos de projetos 

relacionados com respostas ambientais à crise. 

2 - O apoio previsto no número anterior é um apoio extraordinário e temporário. 

3 - O disposto no número anterior deverá ser regulamentado, em diploma próprio, em prazo não 

superior a 7 dias.” 

 

Assembleia da República, 24 de junho de 2020 

A Deputada, 

Joacine Katar Moreira 
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Proposta de Lei n.º 33/XIV/1.ª 

Aprova o Orçamento Suplementar para 2020 

 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 

 

Ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, a Deputada Não Inscrita Joacine 

Katar Moreira apresenta a seguinte proposta de alteração à Proposta de Lei n.º 33/XIV/1.ª:  

 

“Artigo 4.º 

Alteração ao anexo à Lei n.º 2/2020, de 31 de março O anexo à Lei n.º 2/2020, de 31 de março, na 

sua redação atual, é alterado conforme a redação constante do anexo I à presente lei e da qual 

fazem parte integrante. 

 

ANEXO I 

[...] 

[...] 

103 - Transferência a favor do IHRU, I. P., a título extraordinário, de verbas inscritas no capítulo 60 

da DGTF, até ao limite de 55 milhões de euros, destinada também à criação de habitação de 

emergência, para apoio a população em situação de sem abrigo ou de extrema vulnerabilidade 

habitacional.” 

 

 

Assembleia da República, 24 de junho de 2020 

A Deputada, 

Joacine Katar Moreira 
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