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Proposta de Lei n.º 33/XIV/1.ª 

(Aprova o Orçamento Suplementar para 2020) 

 

Manuais escolares  

 

 

PROPOSTA DE ADITAMENTO 

 

Ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, os deputados do Grupo 

Parlamentar do CDS-PP abaixo assinados apresentam a seguinte proposta de aditamento à Proposta 

de Lei n.º 33/XIV/1.ª: 

 

Artigo 3.º  

Aditamento à Lei nº 2/2020, de 31 de março 

É aditado à Lei n.º 2/2020, de 31 de março, na sua redação atual, o artigo 165.º - A, com a seguinte 

redação: 

 

«Artigo 165.º - A 

Suspende a devolução dos manuais escolares gratuitos 

 

Fica suspensa a obrigatoriedade de devolução dos manuais escolares gratuitos entregues no ano letivo 

de 2019-2020, a fim de serem garantidas as condições para a recuperação das aprendizagens dos 

alunos, a ter lugar no início do ano letivo de 2020-2021.» 

 

Palácio de São Bento, 23 de junho de 2020 

 

 

Os deputados do Grupo Parlamentar do CDS-PP, 

Ana Rita Bessa 

Telmo Correia 
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Cecília Meireles 

João Gonçalves Pereira 

João Pinho de Almeida 
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Proposta de Lei n.º 33/XIV/1.ª 

(Aprova o Orçamento Suplementar para 2020) 

 

Liberdade de escolha na Educação 

 

 

PROPOSTA DE ADITAMENTO 

 

Ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, os deputados do Grupo 

Parlamentar do CDS-PP abaixo assinados apresentam a seguinte proposta de aditamento à Proposta 

de Lei n.º 33/XIV/1.ª: 

 

Artigo 3.º  

Aditamento à Lei nº 2/2020, de 31 de março 

É aditado à Lei n.º 2/2020, de 31 de março, na sua redação atual, o artigo 248º - A, com a seguinte 

redação: 

 

«Artigo 248.º - A 

Contratos simples de apoio à família 

 

O Estado reforça o financiamento aos Contratos Simples de Apoio à Família, de modo a permitir o 

alargamento da sua elegibilidade a mais escolas e mais famílias com baixos rendimentos que optem 

por colocar os seus educandos em estabelecimentos de ensino particulares e cooperativos.» 

 

Palácio de São Bento, 24 de junho de 2020 

 

 

Os deputados do Grupo Parlamentar do CDS-PP, 

Ana Rita Bessa 

Telmo Correia 
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Cecília Meireles 

João Gonçalves Pereira 

João Pinho de Almeida 

 

 



                      

 
 

 

 

 

Proposta de Lei n.º 33/XIV/1.ª 

(Aprova o Orçamento Suplementar para 2020) 

 

CONTA-CORRENTE 

 

PROPOSTA DE ADITAMENTO 

O Grupo Parlamentar do CDS-PP propõe o seguinte aditamento à da Proposta de Lei: 

 

«Artigo 14.º-B  

Regime excecional de extinção de prestações tributárias por compensação com créditos 

tributários e não tributários  

É aprovado, no anexo VII à presente lei e da qual faz parte integrante, o regime que cria o 

regime excecional de extinção de prestações tributárias por compensação com créditos 

tributários e não tributários.» 

(…) 

ANEXO VII 

(a que se refere o artigo 14.º-B)  

“Artigo 1º 

Objeto 

O presente anexo estabelece um regime excecional de extinção de prestações tributárias por 

compensação com créditos tributários e não tributários por iniciativa do contribuinte, a 

vigorar durante o ano de 2020. 

Artigo 2º 

Compensação com créditos tributários por iniciativa do contribuinte 

1 – A extinção das prestações tributárias por compensação com créditos tributários pode ser 

efetuada a pedido do contribuinte.   

PA 15.3 



  

2 
 

2 - A compensação referida no número anterior é requerida ao dirigente máximo da 

administração tributária. 

Artigo 3º 

Compensação com créditos não tributários por iniciativa do contribuinte 

1 - A compensação com créditos de qualquer natureza sobre o Sector Público Administrativo 

ou sobre o Sector Empresarial do Estado de que o contribuinte seja titular pode ser efetuada 

desde que as dívidas do Estado que o contribuinte indique para compensação sejam certas, 

líquidas e exigíveis.  

2 - A compensação a que se refere o número anterior é requerida ao dirigente máximo da 

administração tributária, devendo ser feita prova da existência e da origem do crédito, do seu 

valor e do prazo de vencimento.  

Artigo 4.º 

Requerimento 

Para efeito do artigo anterior, o contribuinte requer, por transmissão eletrónica de dados, ao 

dirigente máximo da Administração Tributária o pagamento das suas obrigações tributárias 

por compensação, indicando os seguintes elementos: 

a) Número de identificação fiscal e nome do organismo devedor; 

b) Origem do crédito, montante em dívida e respetiva data de vencimento; 

c) Declaração de que a dívida é certa, exigível e líquida. 

Artigo 5.º 

Confirmação 

1 – A Administração Tributária deve proceder à verificação da existência ou não do crédito 

não tributário invocado pelo contribuinte, junto à entidade respetiva, observando, 

nomeadamente os procedimentos constantes dos artigos 4.º e 5.º da Portaria n.º 201-B/2017, 

de 30 de junho. 

2 – Os procedimentos referidos no número anterior não obstam à compensação requerida, 

exceto se, nos prazos indicados no artigo seguinte, a Administração Tributária fizer prova da 

inexistência do crédito em causa ou que o mesmo não é certo líquido e exequível. 

Artigo 6.º 

Prazo 
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1 - Os prazos para a Administração Tributária proferir decisão sobre a compensação 

requerida são os seguintes: 

a) No caso dos créditos referidos no artigo 2.º: 5 dias; 

b) No caso dos créditos referidos no artigo 3.º: 10 dias. 

2 - Decorridos os prazos referidos no número anterior sem que tenha sido proferida uma 

decisão, considera-se tacitamente deferido e concedido o pedido de compensação de créditos 

efetuado pelo contribuinte. 

Artigo 7.º 

Compensação 

1 – A Administração Tributária efetua a compensação de dívida tributária, extinguindo a 

obrigação quando o montante do crédito seja suficiente para satisfazer a totalidade dessa 

obrigação ou, quando inferior, admitindo-o como pagamento parcial. 

2 – Quando exista compensação parcial é aplicável, com as necessárias adaptações, o disposto 

nos números 2, 3 e 4 do artigo 89.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário. 

3 – Não são devidos juros de mora desde o pedido de compensação até à decisão da 

Administração Tributária. 

Artigo 8.º 

Falsas declarações 

As falsas declarações para obtenção da compensação de crédito, prevista no presente 

diploma, tornam imediatamente exigíveis os tributos em causa, sem prejuízo da aplicação das 

sanções legais previstas para o respetivo ilícito.” 

 

Exposição motivos: O confinamento da economia durante vários meses originou óbvias 

dificuldades para as pessoas e empresas. O levantamento gradual das medidas de 

confinamento não resolve imediatamente todos os problemas, o que significa que nos 

próximos meses é imprescindível fazer todo o possível para assegurar-lhes liquidez.  

Propomos a criação de uma Conta-Corrente entre Estado e Contribuinte que funcione, e 

que torne realidade um princípio básico: um Estado que está a dever e paga tarde, não pode 

exigir receber mais cedo. Ou seja, quando o Estado está a dever aos contribuintes, estes 

poderão pagar os seus impostos com os créditos que têm sobre o Estado, tenham ou não 

origem tributária. 
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Assim, e sem prejuízo de se entender que este regime deveria ser exigível mesmo em situações 

de normalidade, por ser um princípio básico de um Estado que se comporta como pessoa 

de bem – e não exige dividas quando ele próprio é devedor e não está a cumprir –, em 

situações de exceção torna-se imperioso encontrar uma forma de o transformar numa 

realidade que rapidamente surja na tesouraria das empresas e na disponibilidade das famílias. 

Se um contribuinte tem uma dívida fiscal e simultaneamente tem um crédito sobre o Estado 

– seja esse crédito tributário (um reembolso de IVA, por exemplo) ou não tributário (porque 

essa empresa vendeu bens a um hospital que ainda não lhe pagou), então deve ter a 

possibilidade de extinguir essa divida por compensação.  

Deve, assim, ser criado um regime excecional de extinção das prestações tributarias por 

compensação. 

 

 

Palácio de São Bento, 17 de junho de 2020 

Os deputados do Grupo Parlamentar do CDS-PP, 

 
 



 1 

Grupo Parlamentar 
      

 
 
 
 

Proposta de Lei n.º 33/XIV/1ª 

(Orçamento Suplementar para 2020) 

 

Remuneração extraordinária aos profissionais de saúde 

 

PROPOSTA DE ADITAMENTO 

 

Ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, os Deputados abaixo 

assinados apresentam a seguinte proposta de aditamento à Proposta de Lei n.º 33/XIV/1ª: 

  

Artigo 3º 

Aditamento à Lei nº 2/2020, de 31 de março 

São aditados à Lei nº 2/2020, de 31 de março, na sua redação atual, os artigos 41º-A, 77º-A e 

325º-A, com a seguinte redação: 

 

«Artigo 41º-A 

Remuneração extraordinária aos profissionais de saúde 

 

No ano de 2020, o Governo procede à criação e regulamentação de um instrumento que permita 

atribuir aos profissionais de saúde, que se encontram na linha da frente no combate à pandemia 

de COVID-19, uma remuneração extraordinária, a titulo de prémio e reconhecimento pelo seu 

desempenho, dedicação e esforço acrescido. 

 

Artigo 77º-A 

[...] 

[...] 

 

Artigo 325º-A 

[...] 

[...]» 
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Nota justificativa: 

No momento atual, originado pela situação epidemiológica do COVID-19, que o país vive são 

necessárias respostas excecionais por parte do Governo, nomeadamente para quem está na 

linha da frente do combate a esta pandemia. 

Os profissionais de saúde, nomeadamente médicos, enfermeiros, técnicos superiores, 

assistentes técnicos ou assistentes operacionais, são, de entre todos os portugueses, os que 

encabeçam este combate e estão a fazê-lo de forma hercúlea, com abnegação e com muitos 

sacrifícios, particularmente pessoais e familiares. 

A própria Direção-Geral da Saúde reconhece que “os profissionais de saúde encontram-se entre 

os principais grupos de risco de infeção pelo novo Coronavírus (COVID-19), principalmente pelo 

seu papel no contacto com os cidadãos que apresentam sintomas de infeção”. 

Se olharmos para as medidas que foram tomadas por alguns dos nossos parceiros europeus, 

vemos claramente que necessário se torna, um reconhecimento pelo esforço, dedicação e 

empenho destes profissionais, que combatem a pandemia na primeira linha. 

O CDS-PP entende que é fundamental que o Governo estude a possibilidade de atribuir aos 

profissionais de saúde que estão na linha da frente no combate à pandemia, com sacrifícios e 

riscos acrescidos, uma remuneração extraordinária, correspondente a um bónus, que nunca 

lhes irá pagar o sacrifício destes meses, pois temos consciência que esse sacrifício não tem 

preço, mas que corresponderá a um justo e simbólico reconhecimento pelo seu esforço, 

trabalho e abnegação, nestas circunstâncias anormalmente adversas, que acarretam custos 

pessoais e familiares acrescidos. 

 

Palácio de São Bento, 23 de Junho de 2020. 

 

 

Os Deputados do Grupo Parlamentar do CDS-PP, 

 



 
  

 Proposta de Lei n.º 33/XIV/1.ª 
 

Proposta de aditamento 

Apoios às empresas – Linhas de apoio à economia 

 

Ao abrigo das disposições constitucionais, legais e regimentais aplicáveis, os Deputados do CDS-PP 

apresentam a seguinte Proposta de Alteração 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, 154.º-A e 

325.º A, com a seguinte redação: 

 

Artigo 154.-A 

Incentivo à atividade económica através programas de apoio a fundo perdido 

 

No decorrer do presente ano, como medida excecional de incentivo à retoma da atividade 

económica, o Governo cria e operacionaliza, Programas para Apoio à Economia em conjunto com o 

IAPMEI e com o sistema de Garantia Mútua, assegurando sempre uma parte de apoio a fundo 

perdido. 

 

Palácio de São Bento, 

 

Os Deputados do Grupo Parlamentar do CDS-PP, 

Telmo Correia 

João Gonçalves Pereira 

Cecília Meireles  

João Almeida 

Ana Rita Bessa 
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Nota justificativa:  

 

Durante estes últimos meses de pandemia, foram criados apoios às empresas, maioritariamente 

através da criação de Linhas de Crédito desenvolvidas pelo Governo e operacionalizadas em 

conjunto com os Bancos.  

Infelizmente os apoios a fundo perdido não têm sido uma prioridade na política de apoio às 

empresas. 

Foram instituídos alguns mecanismos de apoio à liquidez e à capitalização do tecido empresarial. 

Destacamos, entre outros, a extensão da moratória ao crédito bancário, o lançamento de novas 

linhas de financiamento com garantia pública e a possibilidade de ajustamento dos pagamentos por 

conta do imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas (IRC) até ao final do ano. Realçamos a 

importância da implementação de um banco de fomento operacional, associado à constituição de 

um fundo de capitalização de empresas, a par de outras medidas de incentivo à concentração e 

consolidação de pequenas e médias empresas ou à sua colocação no mercado de capitais. 

O barómetro semanal CIP/ISCTE revelou que 82,2% das empresas preferem apoios para 

capitalização que não agravem o seu endividamento e 41,7% dizem que querem suspender ou 

cancelar investimentos previstos para 2020. O presidente da CIP, António Saraiva disse que “as 

necessidades das linhas de apoio às empresas aumentaram para 10,5 mil milhões de euros” e que 

“As empresas precisam de apoios a fundo perdido”, explicando ainda, que “as verbas a fundo 

perdido destinadas a recapitalizar as empresas foram da ordem dos 60 milhões de euros”,  um valor 

que esgotou as verbas para capitalização de empresas – injetadas sem agravar dívida – sendo certo 

que as necessidades de capitalização das empresas são muito superiores a esse montante”. 

Apesar de anunciados apoios no valor de 13 mil milhões de euros, estes apoios têm se demonstrado 

manifestamente insuficientes. Sabemos que o tecido empresarial português é composto na maioria 

por pequenas e médias empresas, que face aos desafios trazidos pelas consequências da pandemia, 

além de dificuldades de tesouraria que precisam de apoios, é fundamental promover a iniciativa 

privada e o investimento no desenvolvimento de negócios, promovendo a confiança na economia 

portuguesa e evitando uma paragem gravosa para o emprego em Portugal.  



 
O Fundo de Recuperação Económico Europeu irá apoiar os estados membros privilegiando o apoio 

a fundo perdido em detrimento dos empréstimos. Daí que, no caso português, o Estado irá receber 

cerca de 15.53 mil milhões a fundo perdido e 10,84 mil milhões de empréstimo, pelo que se 

comprova que o que o Governo Socialista exige à União Europeia o que não aplica em Portugal.  

 

 

 

 



Grupo Parlamentar      

 

 Proposta de Lei n.º 33/XIV/1.ª 
 

Proposta de Alteração 

Testagem obrigatória à entrada por fronteiras marítimas ou aéreas 

Ao abrigo das disposições constitucionais, legais e regimentais aplicáveis, os Deputados do 

CDS-PP apresentam a seguinte Proposta de Alteração 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, 261.º 

A e 325.º A, com a seguinte redação: 

 

Artigo 261.º-A 

Testagem obrigatória à entrada por fronteiras marítimas ou aéreas 

1 - Na sequência da pandemia de COVID-19 e enquanto a respetiva situação epidemiológica o 

justificar, o Governo garante que a entrada de pessoas em território nacional, por meio aéreo 

ou marítimo, apenas se pode verificar após a apresentação de um teste de despistagem de 

COVID19, com resultado negativo, obtido nas últimas 36 horas. 

2 – No caso de não ser apresentado o referido teste realizado nas últimas 36 horas, o Governo 

providencia pela realização de teste à entrada (aeroporto e porto marítimo). 

3 – O Governo, no prazo de oito dias, procede à regulamentação necessária para a 

implementação das medidas previstas no presente artigo. 

 

Palácio de São Bento, 

 

Os Deputados do Grupo Parlamentar do CDS-PP, 

Telmo Correia 

João Gonçalves Pereira 

Cecília Meireles  

João Almeida 
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Grupo Parlamentar      

 
Ana Rita Bessa 

 

 

 

Nota Justificativa:  

 

Durante o presente ano, o Governo deverá assegurar a realização de testes de despistagem de 

COVID19 às pessoas que entrem por meio aéreo ou marítimo em território português, à semelhança 

do realizado em Estados membros da União Europeia de dimensão ou situação idênticas à portuguesa, 

de modo a preservar a confiança dos agentes económicos, da procura turística e dos cidadãos 

nacionais, até à estabilização da situação pandémica em Portugal, particularmente nas regiões de 

maior afluência, como os aeroportos de Lisboa e Porto.  

 

Depois do enorme esforço conjunto – institucional, cívico e social – para conter o contágio do vírus 

referido, a ausência de cautela e de medidas tão simples coloca em risco prioridades nacionais como 

a retoma económica, a estabilização dos serviços públicos e o regresso à normalidade.  

 

É nesse sentido que um controlo sanitário rigoroso, à semelhança do que é feito em outros países, 

deve ser implementado o mais brevemente possível.  
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