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Proposta de Lei n.º 33/XIV/1.ª 
 

Proposta de Alteração 

Alarga o apoio extraordinário ao rendimento dos micro, pequenos e 

médios empresários e trabalhadores em nome individual devido à 

redução da atividade económica causada pela epidemia de COVID-19 

 

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 1.º 

Objeto 

A presente lei: 

a) (…); 

b) (…) 

c) (…) 

d) (…) 

e) Procede à décima quarta alteração ao Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de 

março, que estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à situação 

epidemiológica do novo Coronavírus – COVID-19. 

 

Artigo 14.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 – […]. 
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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, pequenas e médias 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 cooperativas com funções 

equivalentes às daqueles, que estejam, nessa qualidade, exclusivamente abrangidos 

pelos regimes de segurança social. 

7 – […]. 

8 – […]. 

9 – […].» 

 

Artigo 17.º 

Produção de efeitos 

1 – O artigo 14.º-A produz efeitos produz efeitos à data da produção de efeitos do 

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

2 – Os anexos IV e V à presente lei produzem efeitos a 1 de julho de 2020. 

 

Palácio de São Bento, 

 

Os Deputados do Grupo Parlamentar do CDS-PP, 

Telmo Correia 

Cecília Meireles  

João Almeida 

Ana Rita Bessa 

João Gonçalves Pereira 
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Nota Justificativa: 

 

No passado dia 28 de maio foi aprovado em votação final global, apenas com os votos contra do 

PS e do PAN, um texto de final das diversas iniciativas que alargavam o apoio extraordinário ao 

rendimento dos microempresários e trabalhadores em nome individual devido à redução da 

atividade económica causada pela epidemia de COVID-19. 

 

No dia 17 de junho foi enviado o Decreto para promulgação de Sua Excelência o Presidente da 

República. 

 

No dia 23 de junho Sua Excelência o Presidente da República vetou o referido Decreto, alegando 

“dúvidas de constitucionalidade, por eventual violação da “lei-travão”, ao poder envolver 

aumento de despesas previstas no Orçamento de Estado para 2020, na versão ainda em vigor”. 

 

Mencionou também que “a proposta de lei do Orçamento Suplementar para 2020, que está a 

ser discutida na Assembleia da República pode, porventura, permitir ultrapassar essa objeção de 

constitucionalidade, permitindo, assim, ao Parlamento que insira a matéria no contexto da 

discussão e votação da proposta de lei de Orçamento suplementar, de molde a serem objeto de 

debate e virtual aceitação pelo Governo”. 

 

Não obstante, fez questão de referir que esta medida é “aliás socialmente relevante”. 

 

Considerando que o CDS partilha da posição de Sua Excelência o Presidente da República quanto 

à relevância social desta medida, e aceitando a sugestão que faz de incluir esta medida na 

proposta de lei de Orçamento Suplementar para 2020, apresentamos o texto aprovado em 

votação final global, apenas com o alargamento desta medida também à médias empresas que, 

na versão final ficaram excluídas. 
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Proposta de Lei n.º 33/XIV/1.ª 

(Aprova o Orçamento Suplementar para 2020) 

 

PROPOSTA DE ADITAMENTO 

 

“Artigo 15.º-A  

Incentivo à extinção da instância 

 

1 – Nos processos que tenham dado entrada em juízo até à data de publicação da 

presente lei, ou que resultem da apresentação à distribuição de providências de 

injunção requeridas até à mesma data, e venham a terminar por extinção da instância 

em razão de desistência do pedido, desistência da instância, confissão do pedido ou 

transação apresentadas até ao fim do corrente ano, há dispensa do pagamento das taxas 

de justiça e dos encargos devidos pela parte ou partes que praticaram o ato que 

conduziu à extinção da instância, não havendo lugar à restituição do que já tiver sido 

pago a título de custas nem, salvo motivo justificado, à elaboração da respetiva conta. 

2 – O disposto no número anterior não prejudica o direito ao pagamento da 

remuneração devida às entidades que intervenham nos processos ou que coadjuvem 

em quaisquer diligências e aos agentes de execução, a título de despesas e honorários”. 

Palácio de São Bento, 16 de junho de 2020 

Os Deputados do Grupo Parlamentar do CDS-PP, 

 

Nota Justificativa: 

• A presente proposta vem prever um incentivo excecional à extinção da instância 

que, visando a diminuição da pendência nos tribunais – na esteira de medidas 

anteriores semelhantes que obtiveram resultados positivos –, substancialmente 
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agravada pelo encerramento forçado a que foram obrigados, é uma das medidas 

que o Governo se comprometeu a adotar no Programa de Estabilização 

Económica e Social, mas que estranhamente não consta da proposta de 

orçamento suplementar; 

• A natureza excecional resulta da excecionalidade desta lei, cuja vigência cessa 

com a cessação de vigência do Orçamento de Estado;  

• Considera o CDS-PP, no entanto, que o regime-regra constante do art.º 451.º do 

Código de Processo Civil – em que apenas se rege sobre a repartição, não se 

prevendo qualquer vantagem decorrente do ato que conduziu à extinção da 

instância – deverá ser revisto num sentido mais de acordo com o que se dispõe 

neste regime excecional: só assim se conseguirá criar o estímulo ao fim da 

litigância. 
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