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Grupo Parlamentar 

 

Proposta de Alteração  

 

PROPOSTA DE LEI N.º 33/XIV/1.ª  

APROVA O ORÇAMENTO SUPLEMENTAR PARA 2020 

 

O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda propõe a alteração do artigo 3.º da Proposta 

de Lei para a seguinte redação: “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 39.º-A, 

77.º-A e 325.º-A, com a seguinte redação:  “Artigo 39.º-A  

Contratação de profissionais para reforçar a Escola Pública 

1 - Com o objetivo de adequar as escolas para a retoma das atividades letivas presenciais, 

é criado um plano especial de recrutamento de profissionais para a Escola Pública, que 

inclui docentes, técnicos especializados, assistentes operacionais e assistentes técnicos. 

2 – O plano especial de reforço da Escola Pública terá como referência o levantamento de 

necessidades efetuado junto dos agrupamentos e escolas não agrupadas, tendo em conta 

as necessidades de recuperação pedagógica dos alunos e a diminuição do número de 

alunos por turma e estará concluído no início do ano letivo de 2020/2021. 

 

Assembleia da República, 24 de junho de 2020. 

As Deputadas e os Deputados do Bloco de Esquerda 
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Grupo Parlamentar 

 

Proposta de Alteração  

 

PROPOSTA DE LEI N.º 33/XIV/1.ª  

APROVA O ORÇAMENTO SUPLEMENTAR PARA 2020 

 

O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda propõe a alteração do artigo 3.º da Proposta 

de Lei para a seguinte redação: “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 39.º-B, 

77.º-A e 325.º-A com a seguinte redação:  

  

“Artigo 39.º-B 

Redução da mensalidade das creches às famílias afetadas pela pandemia 

1. Sem prejuízo de regimes mais favoráveis para os utentes que entretanto tenham sido 

acordados, assegure uma redução da mensalidade das creches proporcional à perda 

de rendimento para os agregados cujo rendimento tenha sido reduzido em pelo menos 

20% desde o início da pandemia; 

2. Assegure que nenhuma criança perde vaga na creche que frequenta, por razões 

relacionadas com o não pagamento da respetiva mensalidade devida no período de 

confinamento recomendado ou obrigatório, em particular nos casos de comprovada 

perda ou quebra de rendimento do agregado familiar; 
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3. Garanta um apoio do Estado para pagamento das despesas de funcionamento e 

salários dos funcionários das creches e jardins de infância, nesta fase excecional, 

condicionado à não existência de despedimentos ou recurso ao regime do lay-off; 

4. Assegure que, durante o período de encerramento das creches e jardins de infância, 

não é permitida a cobrança pelas instituições de despesas com alimentação, transporte e prolongamento e outros “extras”. 
 

 

Assembleia da República, 24 de junho de 2020. 

As Deputadas e os Deputados do Bloco de Esquerda 
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Grupo Parlamentar 

 

Proposta de Alteração 

 

PROPOSTA DE LEI N.º 33/XIV/1.ª  

APROVA O ORÇAMENTO SUPLEMENTAR PARA 2020 

 

O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda propõe a alteração do artigo 3.º da Proposta 

de Lei para a seguinte redação: 

 

“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-F com a seguinte redação: “Artigo 325.º-F 

Redução para metade do prazo de garantia do subsídio de desemprego e do 

subsídio por cessação de atividade 

1. Passam a ter direito ao subsídio de desemprego os trabalhadores que tenham 180 

dias de trabalho por conta de outrem, seguidos ou interpolados, com o correspondente 

registo de remunerações, num período de 24 meses anterior à data do desemprego. 

2. Passam a ter direito ao subsídio por cessação de atividade os beneficiários que 

tenham 180 dias de exercício de atividade independente economicamente dependente, 

com o correspondente pagamento de contribuições, num período de 24 meses anterior 

à data da cessação do contrato de prestação de serviço. 

3. Estas regras vigoram enquanto durarem as medidas de contingência e de mitigação 

da pandemia da COVID-19, podendo ser prorrogadas.” 
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Nota justificativa: 

Mais de metade dos desempregados em Portugal não tem acesso a prestações no 

desemprego. O Bloco propôs, logo no início da pandemia, que os prazos de garantia para 

acesso quer para o subsídio de desemprego quer para o subsídio social de desemprego. 

O Governo acolheu a segunda proposta, sobre o subsídio social, mas não a primeira. Ora, 

não só os valores são diferentes, como o subsídio social, que é não contributivo, está 

sujeito a condição de recursos. Assim, facilitar o acesso também ao subsídio de 

desemprego é premente. 

 

Assembleia da República, 24 de junho de 2020. 

As Deputadas e os Deputados do Bloco de Esquerda 
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Grupo Parlamentar 

 

Proposta de Alteração 

 

PROPOSTA DE LEI N.º 33/XIV/1.ª  

APROVA O ORÇAMENTO SUPLEMENTAR PARA 2020 

 

O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda propõe a alteração do artigo 3.º da Proposta 

de Lei para a seguinte redação: 

 

“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-G com a seguinte redação: “Artigo 325.º-G 

Apoio excecional para cuidadores informais 

1 – O trabalhador por conta de outrem ou independente que tenha de prestar 

assistência a ascendentes, a pessoas dependentes, com deficiência ou doença crónica, 

na decorrência de suspensão das atividades presenciais dos equipamentos de apoio a 

idosos e a pessoas com deficiência, tem direito a receber um apoio excecional mensal, 

ou proporcional, correspondente à sua remuneração-base. 

2 – O apoio aplica-se ainda a familiares que, temporariamente, assumem a assistência a 

tempo inteiro a pessoas que frequentavam Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas 

e que passem a estar no domicílio. 

3 - O apoio a que se refere o número anterior tem por limite mínimo uma remuneração 

mínima mensal garantida (RMMG) e por limite máximo três RMMG. 
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4 - O apoio a que se refere o presente artigo é deferido de forma automática após 

requerimento do trabalhador junto da Segurança Social, sendo previamente notificada 

a entidade empregadora. 

5 - Quando o trabalhador se encontre em teletrabalho, há uma redução de horário para 

metade, compensada pelo pagamento proporcional do valor do subsídio referido no n.º 

6 - Os apoios previstos no presente artigo só podem ser percebidos por um dos 

membros do agregado familiar. 

7- No caso dos trabalhadores independentes, o valor do apoio é calculado tomando 

como referência a base de incidência contributiva mensualizada referente ao primeiro 

trimestre de 2020. 

8 - O apoio a que se refere os números anteriores tem por limite mínimo 1 Indexante 

de Apoios Sociais (IAS) e máximo de 2 1/2 IAS. 

9 - O financiamento desta medida é feito através de transferência excecional do 

orçamento do Estado para a Segurança Social Artigo 25.º 

10 - Aos trabalhadores do regime de proteção social convergente aplicam-se, com as 

necessárias adaptações, as regras previstas no presente artigo. 

11 - Este apoio entra em vigor no dia seguinte à promulgação desta lei e vigora 

enquanto durarem as medidas de contingência e de mitigação da pandemia da COVID-19, podendo ser prorrogadas.” 

 

 

Nota justificativa: 

Em Portugal há centenas de milhares de cuidadores informais. 80% dos cuidados 

prestados a pessoas dependentes são assumidos por membros da família de forma não 

remunerada. Com o encerramento de equipamentos como os Centros de Dia e os 

Centros de Atividades Ocupacionais, muitas famílias viram-se sobrecarregadas com a 

necessidade de prestar assistência e cuidados, sem qualquer apoio previsto, ao 

contrário do que aconteceu com o cuidado de filhos menores até aos 12 anos. Este apoio 

aos cuidadores informais pretende colmatar essa lacuna gritante nos mecanismos de 

proteção social criados no âmbito da pandemia. 

 

Assembleia da República, 24 de junho de 2020. 

As Deputadas e os Deputados do Bloco de Esquerda



 

        Assembleia da República - Palácio de S. Bento - 1249-068 Lisboa - Telefone: 21 391 7592 - Fax: 21 391 7459 

Email: bloco.esquerda@be.parlamento.pt - http://www.beparlamento.net/ 

 



 

        Assembleia da República - Palácio de S. Bento - 1249-068 Lisboa - Telefone: 21 391 7592 - Fax: 21 391 7459 

Email: bloco.esquerda@be.parlamento.pt - http://www.beparlamento.net/ 

 

 

 

 

 

Grupo Parlamentar 

 

Proposta de Alteração 

 

PROPOSTA DE LEI N.º 33/XIV/1.ª  

APROVA O ORÇAMENTO SUPLEMENTAR PARA 2020 

 

O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda propõe a alteração do artigo 3.º da Proposta 

de Lei para a seguinte redação: 

“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-H com a seguinte redação: 

 “Artigo 325.º-H 

Vinculação de trabalhadores do SNS 

1 – Os contratos de trabalho celebrados com trabalhadores no âmbito das medidas 

excecionais e temporárias de resposta à epidemia COVID-19 são, consoante os casos, 

convertidos em contratos de trabalho por tempo indeterminado ou considerados sem 

termo, com vínculo público.  

2 - O disposto no n.º anterior é aplicável aos contratos de trabalho com vínculo precário 

de trabalhadores que desempenhem funções permanentes. 

3 – Sempre que a conversão do vínculo laboral prevista no presente artigo depender da 

realização de concurso, os trabalhadores em apreço são automaticamente considerados 

opositores ao concurso. 

4 - Para efeitos do disposto no n.º anterior o procedimento concursal é realizado por cada 

serviço ou entidade, com a abertura de vagas em número correspondente.  
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5 – Os contratos considerados sem termo, nos termos do presente artigo, produzem 

efeitos ab initio, desde o momento da celebração do contrato. 

6 - São considerados concluídos os processos pendentes no PREVPAP e automaticamente 

efetivos todos trabalhadores com processo pendente que estiveram em exercício efetivo 

de funções durante a pandemia.” 
 

Nota justificativa: 

O combate à pandemia desencadeou a contratação, há muito reivindicada, de mais 2700 

profissionais para o SNS pelo período de 4 meses. A epidemia veio evidenciar a carência 

de trabalhadores necessários para garantir resposta pública adequada no plano dos 

cuidados e tratamento de doentes. A autorização para a renovação dos contratos com 

estes trabalhadores traduziu-se, na prática, no adiamento da solução premente de 

contratação de mais profissionais de saúde. Por outro lado, importa garantir uma resposta 

urgente 

 

Assembleia da República, 24 de junho de 2020. 

As Deputadas e os Deputados do Bloco de Esquerda 
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Grupo Parlamentar 

 

Proposta de Alteração 

 

PROPOSTA DE LEI N.º 33/XIV/1.ª  

APROVA O ORÇAMENTO SUPLEMENTAR PARA 2020 

 

O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda propõe a alteração do 3.º da Proposta de Lei, 

para a seguinte redação: 

“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-I com a seguinte redação: 

 “Artigo 325.º-I  

Prorrogação automática de prestações sociais 

1 – São prorrogadas de forma automática as prestações por desemprego, as prestações 

por cessação de atividade e as restantes prestações sociais cujo período de concessão ou 

o respetivo prazo de renovação terminem antes da data da cessação das medidas 

extraordinárias de resposta à pandemia COVID-19. 

2 - As medidas excecionais de proteção ao arrendamento definidas no artigo 8º da Lei nº 

1-A/2020, de 19 de março, com as posteriores alterações, são prolongadas até 31 de 

dezembro de 2020. 

3 – O apoio financeiro definido no artigo 5º da Lei nº 4-C/2020, de 6 de abril é concedido  

mediante a emissão de declaração do beneficiário, sob compromisso de honra, em como 

se encontra em alguma das situações aí descritas, ou de declaração no mesmo sentido 
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emitida por contabilista certificado, procedendo-se em data posterior à verificação dos 

requisitos para a sua concessão. 

4 – O acesso ao apoio financeiro referido no número anterior é prolongado até 31 de 

dezembro de 2020. 

5 – Sem prejuízo do disposto no n.º 3 do presente artigo, os comprovativos da quebra de 

rendimentos, que decorrem da Portaria prevista no número 2 do artigo 3.º da Lei nº 4-

C/2020, de 6 de Abril, devem ser entregues e validados no prazo de 60 dias após a 

submissão do requerimento.   

6 – Sempre que o IHRU, I.P. verifique, no prazo previsto no número anterior, que foram 

prestadas falsas declarações ou que exista erro na declaração sob compromisso de honra, devem os valores já pagos ser restituídos pelos respetivos beneficiários” 

 

Nota justificativa: 

O combate à pandemia desencadeou a necessidade de desenhar novas medidas de 

proteção social que permitissem uma resposta célere às dificuldades enfrentadas pelas 

pessoas em face da crise económica e social instalada. A prorrogação automática das 

prestações sociais permite garantir celeridade e segurança jurídica num contexto de 

especial desproteção e vulnerabilidade de todos os beneficiários de prestações sociais. De 

igual modo, a proteção garantida nas suspensões de prazos e de apoio ao pagamento de 

renda habitacional são a garantia de que quem perde os seus rendimentos não se vê sem 

casa num momento em que os rendimentos descem substancialmente, os valores do 

arrendamento nem tanto, e para a realização de qualquer novo contrato de arrendamento 

é necessário despender de uma folga que muitas pessoas não têm para cauções e fianças. 

Igualmente a demonstração de acesso ao apoio financeiro tem tornado este instrumento 

de difícil acesso e deve ser cabalmente simplificado sob pena de os apoios não chegarem 

em tempo útil a quem deles necessita. Por tudo isto é necessário agir para não se 

acrescentar à crise uma crise de habitação mais profunda. 

 

Assembleia da República, 30 de junho de 2020. 

As Deputadas e os Deputados do Bloco de Esquerda 
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Grupo Parlamentar 

 

Proposta de Alteração 

 

PROPOSTA DE LEI N.º 33/XIV/1.ª  

APROVA O ORÇAMENTO SUPLEMENTAR PARA 2020 

 

O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda propõe alteração do artigo 3.º da Proposta 

de Lei para a seguinte redação: 

 

“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-J, com a seguinte redação: “Artigo 325.º-J 

Doença provocada pela COVID19 

Considerando a evolução agora conhecida da doença pandémica COVID 19, o Governo 

procede à adequação da respetiva proteção dos trabalhadores por conta de outrem e 

dos trabalhadores independentes do regime geral de segurança social, correspondente 

a 100% da remuneração de referência, até ao limite de 28 dias, no âmbito do subsídio 

por isolamento profilático e do subsídio por doença atribuído na sequência daquele 

subsídio. 
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Assembleia da República, 24 de junho de 2020. 

As Deputadas e os Deputados do Bloco de Esquerda 
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Grupo Parlamentar 

 

Proposta de Alteração 

 

PROPOSTA DE LEI N.º 33/XIV/1.ª  

APROVA O ORÇAMENTO SUPLEMENTAR PARA 2020 

 

O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda propõe alteração do anexo VI da Proposta de 

Lei, a que se refere o artigo 14.º da mesma, para a seguinte redação: 

 

“ANEXO VI 

(a que se refere o artigo 14.º) 

Regime que cria o adicional de solidariedade sobre o setor bancário 

«[…] 

Artigo 10.º  

Não dedutibilidade 

O adicional de solidariedade sobre o setor bancário não é considerado um encargo 

dedutível para efeitos da determinação do lucro tributável em IRC, mesmo quando 

contabilizado como gastos do período de tributação.» 

 

 

Nota Justificativa:  

Propõe-se que o adicional de solidariedade sobre o setor bancário não seja considerado 

um encargo dedutível para efeitos da determinação do lucro tributável em IRC, mesmo 

quando contabilizado como gastos do período de tributação, à semelhança do que já 

acontece atualmente com outros tributos, como é o caso da contribuição sobre o setor 

bancário. 

 

PA 20.8 



 

        Assembleia da República - Palácio de S. Bento - 1249-068 Lisboa - Telefone: 21 391 7592 - Fax: 21 391 7459 

Email: bloco.esquerda@be.parlamento.pt - http://www.beparlamento.net/ 

 

Assembleia da República, 24 de junho de 2020. 

As Deputadas e os Deputados do Bloco de Esquerda 

 


