
 

Proposta de Lei nº 

(Aprova o Orçamento de Estado suplementar para 2020) 

Proposta de Alteração 

TÍTULO I 

Disposições Gerais 

CAPÍTULO II 

Alterações legislativas 

SECÇÃO I 

Orçamento do Estado para 2020 

Artigo 2.º 

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

 

 

Artigo 2.º 

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

Os artigos 8.º, 60.º, 77.º, 101.º, 161.º e 166.º da Lei n.º 2/2020, de 31 de março, na sua redação 

atual, passam a ter a seguinte redação: 

 

«Artigo 8.º 

[…] 

1 - […]. 
2 - […]. 
3 - […]. 
4 - […]. 
5 - […]. 
6 - […]. 
7 - […]. 
8 - […]. 
9 - […]. 
10 - […]. 
11 - […]. 
12 - […]. 
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13 - […]. 
14 - […]. 
15 - […]. 
16 - […]. 
17 - […]. 
18 - […]. 
19 - […]. 
20 - […]. 
 
21 – O Governo fica autorizado, através do membro do Governo responsável pela área das 

finanças e após viabilização da Assembleia da República, a proceder a alterações orçamentais 

resultantes de operações não previstas no orçamento inicial de entidades públicas e destinadas 

ao financiamento do défice de exploração, constituído ou agravado pelo impacto negativo na 

liquidez das empresas das medidas excepcionais adoptadas pela Assembleia da República 

Portuguesa decorrentes da situação de pandemia da doença COVID-19, bem como de outras 

operações, nos termos a definir por despacho dos membros do Governo responsáveis pela área 

das finanças e pela respectiva área sectorial desde que se encontre devidamente 
fundamentada a necessidade de efectuar estas mesmas operações, no âmbito do combate 
à COVID-19. 

 

Assembleia da República, 17 de junho de 2020 

    

 

 

 

 

 

O deputado 

André Ventura 



 

Proposta de Lei nº 

(Aprova o Orçamento de Estado suplementar para 2020) 

Proposta de Alteração 

TÍTULO I 

Disposições Gerais 

CAPÍTULO II 

Alterações legislativas 

SECÇÃO I 

Orçamento do Estado para 2020 

Artigo 2.º 

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

 

Introdução: 

Portugal já sentia uma crise nos serviços públicos antes da pandemia. Desde a Educação, à Saúde 

aos serviços públicos, em todo o lado se sentia já há anos a falta de meios e uma geral falta de 

qualidade, no entanto é evidente quantidade de organismos inúteis, ou perto disso.  

Muitos destes organismos públicos são dispensáveis, alguns deles poderiam até ter sido úteis, 

mas nunca cumpriram a missão que deles se esperava. Várias entidades reguladoras como a 

ERSE (na energia) ou a ERS (na saúde), servem apenas para criar centenas de lugares políticos 

e cujos custos financeiros constituem uma afronta a todos aqueles que cada vez mais passam 

dificuldades. 

O CHEGA defende que estes organismos públicos politizados e sem função real, sejam extintos, 

o que constituiria uma elevada poupança para o erário publico, pelo que apresenta a seguinte 

proposta; 

 

 

Artigo 2.º 

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

Os artigos 8.º, 60.º, 77.º, 101.º, 161.º e 166.º da Lei n.º 2/2020, de 31 de março, na sua redação 

atual, passam a ter a seguinte redação: 
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«Artigo 8.º 

[…] 

1 - […]. 
2 - […]. 
3 - […]. 
4 - […]. 
5 - […]. 
6 - […]. 
7 - […]. 
8 - […]. 
9 - […]. 
10 - […]. 
11 - […]. 
12 - […]. 
13 - […]. 
14 - […]. 
15 - […]. 
16 - […]. 
17 - […]. 
18 - […]. 
19 - […]. 
20 - […]. 
21 - […]. 
 
22 - O Governo fica autorizado, através do membro do Governo responsável pela área 
das finanças, e após viabilização da Assembleia da República, a proceder a um exaustivo 
levantamento de todos os organismos públicos que possam eventualmente ser extintos 
como forma de redução consistente da despesa pública orçamental.  

23 - Os funcionários afetados a estes organismos públicos, serão transferidos para outros 
serviços onde, exista comprovada carência de recursos humanos. 

 

 

Assembleia da República, 17 de junho de 2020 

 

 

O deputado 

André Ventura 



 

Proposta de Lei nº 

(Aprova o Orçamento de Estado suplementar para 2020) 

Proposta de Alteração 

TÍTULO I 

Disposições Gerais 

CAPÍTULO II 

Alterações legislativas 

SECÇÃO I 

Orçamento do Estado para 2020 

Artigo 2.º 

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

 

 

Introdução: 

O Estado financia várias fundações com muitos milhões de euros, em 2015 foram 63,8 milhões de 

euros, em 2016, 73,3 milhões de euros. Muito dinheiro dos contribuintes, que em casos 

sucessivos, têm deixado perplexos os portugueses. O CHEGA defende uma aplicação que seja, 

o mais transparente possível destes fundos, pelo que apresenta a seguinte proposta; 

 

Artigo 2.º 

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

Os artigos 8.º, 60.º, 77.º, 101.º, 161.º e 166.º da Lei n.º 2/2020, de 31 de março, na sua redação 

atual, passam a ter a seguinte redação: 

 

«Artigo 8.º 

[…] 

1 - […]. 
2 - […]. 
3 - […]. 
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4 - […]. 
5 - […]. 
6 - […]. 
7 - […]. 
8 - […]. 
9 - […]. 
10 - […]. 
11 - […]. 
12 - […]. 
13 - […]. 
14 - […]. 
15 - […]. 
16 - […]. 
17 - […]. 
18 - […]. 
19 - […]. 
20 - […]. 
21 - […]. 
22 - […]. 
23 - […]. 
 
24 - O Governo fica autorizado, através do membro do Governo responsável pela área 
das finanças, e após viabilização da Assembleia da República, nas situações em que a 
entidade dos subsetores da administração central e da segurança social responsável pelas 
transferências, não tenha ainda transferido o montante total anual, a proceder a um corte 
de 10% sobre o valor remanescente a transferir. 

 

 

 

Assembleia da República, 17 de junho de 2020 

    

 

 

 

 

O deputado 

André Ventura 



 

Proposta de Lei nº 

(Aprova o Orçamento de Estado suplementar para 2020) 

Proposta de Alteração 

TÍTULO I 

Disposições Gerais 

CAPÍTULO II 

Alterações legislativas 

SECÇÃO I 

Orçamento do Estado para 2020 

Artigo 2.º 

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

 

 

Introdução: 

O Estado financia várias fundações com muitos milhões de euros, em 2015 foram 63,8 milhões de 

euros, em 2016, 73,3 milhões de euros. Muito dinheiro dos contribuintes, que em casos 

sucessivos, têm deixado perplexos os portugueses. O CHEGA defende uma aplicação que seja, 

o mais transparente possível destes fundos, pelo que apresenta a seguinte proposta; 

 

Artigo 2.º 

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

Os artigos 8.º, 60.º, 77.º, 101.º, 161.º e 166.º da Lei n.º 2/2020, de 31 de março, na sua redação 

atual, passam a ter a seguinte redação: 

 

«Artigo 8.º 

[…] 

1 - […]. 
2 - […]. 
3 - […]. 
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4 - […]. 
5 - […]. 
6 - […]. 
7 - […]. 
8 - […]. 
9 - […]. 
10 - […]. 
11 - […]. 
12 - […]. 
13 - […]. 
14 - […]. 
15 - […]. 
16 - […]. 
17 - […]. 
18 - […]. 
19 - […]. 
20 - […]. 
21 - […]. 
22 - […]. 
23 - […]. 
24 - […]. 
 
25 - O Governo ficará obrigado a, num prazo máximo de 15 dias, proceder à publicação, 
da lista de todos as fundações beneficiárias. 

 

 

Assembleia da República, 17 de junho de 2020 

    

 

 

 

 

 

O deputado 

André Ventura 



 

Proposta de Lei nº 

(Aprova o Orçamento Suplementar para 2020) 

 

Proposta de Alteração 

 

CAPÍTULO III 

Disposições fiscais 

 

Artigo 14.º-A 

Mecanismo de compensação aos profissionais de sectores de actividade, que se enquadrem na 
linha da frente do combate à pandemia Covid-19 

 

Introdução: 

Se já em cenário normal Portugal não acautela nos seus orçamentos de Estado as verbas necessárias para 

fazer face às necessidades constantes e prementes de profissionais que pese embora sendo de sectores 

de actividade distintos, são de igual forma fundamentais ao bom funcionamento do país, sobretudo no que 

maioritariamente diz respeito a quem tem funções de cuidado contínuo ou acompanhamento da sociedade, 

a actual crise pandémica veio acentuar ainda mais esta evidência. 

Tal como acima se indicou o próprio Orçamento de Estado que no final de 2019 foi aprovado é disto mesmo 

bem elucidativo. 

Com a chegada do Covid-19 aumentaram as exigências que a tutela coloca a todos quantos, cabendo nas 

múltiplas funções acima cabimentadas, são assim todos os profissionais que se encontram na linha da 

frente contra o Covid-19. 

Deles destacam-se naturalmente os médicos, os enfermeiros, todo o pessoal auxiliar médico, 

farmacêuticos, mas também todos os elementos das forças de segurança, funcionários de todas as 

superfícies alimentares em atendimento ao público, bombeiros, profissionais de lares de idosos e/ou 

similares e de tantas outras profissões que, pela sua natureza, contactam diariamente com pessoas 

potencialmente infectadas com o COVID-19. 

Por tudo isto, e porque acautelá-lo não significa outra circunstância que não fazer justiça a quem tanto dá 

de si aos outros, colocando-se a si próprio em risco para bem de toda a comunidade, é do mais elementar 

necessidade atribuir um mecanismo de compensação aos profissionais que se encontram na linha da frente 

do combate à pandemia. 

Este mecanismo de compensação deverá ser atribuído e vigorar durante todo o tempo em que vigorarem 

as medidas excepcionais que sejam aprovadas no âmbito do combate à pandemia, pelo que perante esta 
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realidade, o partido CHEGA apresenta abaixo, a sua proposta de alteração ao orçamento suplementar para 

2020, que se rege nos seguintes moldes: 

 

Artigo 14.º-A 

Mecanismo de compensação aos profissionais de sectores de actividade que se enquadrem na 
linha da frente do combate à pandemia Covid-19 

1 – Constitui o mecanismo de compensação aos profissionais de sectores de actividade que se 
enquadrem na linha da frente do combate à pandemia Covid-19, independentemente do período de 
descontos efectuados pelo profissional em causa, a atribuição de um valor equivalente ao subsídio 
de risco até ao final de 2020. 

2 – A doença COVID19, será considerada, para todos estes profissionais, uma doença profissional, 
obedecendo assim a todos os critérios e especificidades já previstas na legislação laboral que as 
delimita. 

3 – Serão abrangidos por este mecanismo de compensação os médicos, os enfermeiros, todo o 
pessoal auxiliar médico, farmacêuticos, todos os elementos das forças de segurança, funcionários 
de todas as superfícies alimentares em atendimento ao público, bombeiros, profissionais de lares 
de idosos e/ou similares, bem como funcionários de empresas de transportes. 

 

 

 

 

 

Assembleia da República, 17 de junho de 2020 

 

 

 

 

 

O deputado 

André Ventura 

 



 

Proposta de Lei N.º 

(Aprova o Orçamento Suplementar para 2020) 

Proposta de Alteração 

CAPÍTULO III 

Disposições Fiscais 

Artigo 13.º 

Regime excepcional de pagamento em prestações para dívidas tributárias e dívidas à Segurança 
Social 

 

Introdução 

A crise económica e financeira que o país e o mundo já começaram a enfrentar precisa de ser combatida 

com medidas simples, mas fortes, claras e, sobretudo, directas.  

O Governo determinou, e bem, um regime excepcional de pagamento em prestações para dívidas 

tributárias e dívidas à Segurança Social. No entanto, esta iniciativa peca pelo reduzido período temporal 

que engloba – 9 de Março a 30 de Junho de 2020. 

Estando já o país na segunda metade do mês de Junho, facilmente se verifica que as dificuldades das 

empresas não cessaram com o término do Estado de Emergência, razão pela qual o CHEGA considera 

que o prazo acima referido deveria ser alargado de forma a abranger o terceiro trimestre do ano. 

 

Artigo 13.º 

Regime excepcional de pagamento em prestações para dívidas tributárias e dívidas à Segurança 
Social 

1 – O presente regime aplica-se às dívidas tributárias respeitantes a factos tributários ocorridos entre 9 de 
Março e 30 de Setembro de 2020 e às dívidas tributárias e dívidas de contribuições mensais devidas à 

Segurança Social vencidas no mesmo período. 

2 – (…) 

3 – (…) 

4 – (…) 

Assembleia da República, 17 de junho de 2020 

O deputado 

André Ventura 
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Proposta de Lei N.º 

(Aprova o Orçamento Suplementar para 2020) 

Proposta de Alteração 

CAPÍTULO II 

Alterações legislativas 

Secção I 

Orçamento do Estado para 2020 

Artigo 3º 

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

 

Introdução 

A crise económica e financeira que o país e o mundo já começaram a enfrentar precisa de ser combatida 

com medidas simples, mas fortes, claras e, sobretudo, directas.  

As previsões macroeconómicas mais optimistas apontam para uma taxa de desemprego em Portugal a 

rondar os 10%, a menos optimistas apontam para um cenário no final de 2020, com o desemprego perto 

dos 15%, o que significa um profundo e preocupante revés no caminho que o país pretendia fazer. 

Certo é também que é necessário apoiar as empresas a retomarem a sua actividade, ao mesmo tempo que 

se garante a protecção devida e necessária aos postos de trabalho e às condições de trabalho da massa 

laboral em actividade em Portugal. 

 

Artigo 3º 

Aditamento à Lei n.2/2020, de 31 de Março 

“Artigo 77.º-A 

(…) 

Artigo 325.º - A 

Autorização legislativa para apoios ao emprego na retoma 

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

extraordinário à retoma progressiva de actividade, em empresas em situação de crise empresarial com 

redução de período normal de trabalho, apenas quando em situação de mútuo acordo entre 
empregador e trabalhador, exceptuando-se o primeiro mês da sua aplicação, e a estabelecer 

limitações aos despedimentos e à distribuição de dividendos. 
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2 – (…) 

a) Prever que, para efeitos de acesso ao apoio extraordinário à retoma progressiva de atividade com 

redução de período normal de trabalho, a situação de crise empresarial é definida em função da 

quebra da facturação registada nos últimos três meses. 

b) Estabelecer que o empregador que esteja em situação de crise empresarial, nos termos da alínea 

anterior, pode aplicar um regime de redução do período normal de trabalho e respetiva 

remuneração, com a duração de um mês, prorrogável mensalmente até ao máximo de cinco 

meses, sendo os últimos quatro destes apenas aplicáveis quando houver mútuo acordo 
entre as partes. 

c)  (…) 
d) (…) 
e) (…) 

3 – (…) 

 

 

 

Assembleia da República, 17 de Junho de 2020 

 

 

 

 

O deputado 

André Ventura 



 

Proposta de Lei N.º 

(Aprova o Orçamento Suplementar para 2020) 

Proposta de Alteração 

CAPÍTULO III 

Alterações legislativas 

 

Disposições fiscais 

Artigo 10º - A 

 

 

Introdução 

O Governo procedeu, e bem, à prorrogação do apoio extraordinário à manutenção dos contratos de 

trabalhos em situação de crise empresarial, criando também outras medidas de protecção ao emprego. 

Tendo em conta que é do conhecimento geral que a crise que se aproxima trará consequências nefastas 

para as empresas e, consequentemente e de forma directa, para as famílias, revela-se necessário alargar 

estas mesmas medidas naquela que é a sua dimensão temporal, razão pela qual se procede às alterações 

abaixo expostas. 

 

 

Artigo 10º - A 

Alteração ao Decreto-Lei n.º 27-B/2020 que altera o artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 10-G/2020 

“Artigo 20.º 

[…] 

1 – (…) 

2 – (…) 

3 – As empresas que não tenham recorrido ao apoio extraordinário à manutenção de contrato de trabalho 

em situação de crise empresarial, previsto na alínea a) do n.º 1 do artigo 4.º, apenas podem apresentar os 

respectivos requerimentos iniciais com efeitos até 30 de Junho de 2020, podendo nesse caso prorrogar 

mensalmente a aplicação da medida até ao máximo de seis meses, nos termos previstos no n.º 3 do 

artigo 4.º. 

4 – (…) 
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5 – As empresas que tenham recorrido ao apoio extraordinário à manutenção de contratos de trabalho em 

situação de crise empresarial previsto na alínea a) do n.º 1 do artigo 4.º até 30 de junho de 2020 podem 

beneficiar da prorrogação desse apoio até 30 de setembro de 2020. 

6 – (…) “ 

 

 

Assembleia da República, 22 de junho de 2020 

 

 

 

 

O deputado  

André Ventura 

 

 



 

 

Proposta de Lei N.º 

(Aprova o Orçamento Suplementar para 2020) 

Proposta de Alteração 

CAPÍTULO II 

Alterações legislativas 

Secção II 

Quadro plurianual de programação orçamental para os anos de 2020 a 2023 

ANEXO III 

(a que se refere o artigo 6.º) 

 

 

Introdução: 

O ministro da Economia afirmou que o Plano de Educação Digital tem de ser acelerado no próximo ano 

lectivo, revelando que o projecto está já em curso, até como forma de prevenção, caso se venha a verificar 

uma segunda vaga da pandemia de COVID-19. 

No entanto, e tendo em conta o que aconteceu aquando da primeira vaga, com autarquias a serem 

obrigadas a fornecer material informático para que as aulas pudessem decorrer em casa, o limite de 

despesa coberta por receitas gerais para o Ensino Básico e Secundário e Administração Escolar parece-

nos manifestamente insuficiente. 

Insuficiente é também o limite aplicado à agricultura, razão pela qual procedemos a alterações na 

distribuição dos limites disponíveis. 

 

 

ANEXO III 

(a que se refere o artigo 6.º) 

 

«ANEXO 

[…] 

[…] 

[…] 
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Assembleia da República, 23 de junho de 2020 

 

 

 

O deputado  

André Ventura 



 

Proposta de Lei N.º 

(Aprova o Orçamento Suplementar para 2020) 

Proposta de Alteração 

 

TÍTULO I 

Disposições Gerais 

CAPÍTULO II 

Alterações legislativas 

SECÇÃO I 

Orçamento do Estado para 2020 

Artigo 2.º 

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

 

Introdução: 

O cenário pandémico em que nos encontramos veio acentuar ainda mais as dificuldades que a sociedade 

portuguesa atravessa e que tão bem, para mal de todos os portugueses, têm constantemente sido 

maquilhadas pelo actual executivo. 

Nesta que é a maior calamidade sanitária de que há memória recente no nosso país e ao mesmo tempo 

uma verdadeira catástrofe económica que estamos em crer, ainda nem verdadeiramente começou, urge 

que todos os titulares de cargos políticos tenham um gesto para com todos quantos ao longo dos tempos 

têm sustentado o funcionamento do Estado como um todo. 

Este gesto passa pelo corte imediato de 15 % sobre o vencimento de todos quantos sejam titulares de 

cargos políticos, podendo assim afetar-se a verba em causa a necessidades prementes e maioritariamente 

sentidos no sector social e de saúde pública. 

De resto já em sede de Orçamento de Estado para 2020 o CHEGA propôs uma redução dos vencimentos 

dos políticos. Essa proposta foi rejeitada por todos os partidos com assento parlamentar o que representou 

uma vez mais um sinal contrário ao que se exige e defendemos. 

O CHEGA volta assim, agora com a agravante do cenário em que todos nos encontramos, a propor a 

mesma medida, pelo apresenta a seguinte proposta; 
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Artigo 2.º 

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

Os artigos 8.º, 60.º, 77.º, 101.º, 161.º e 166.º da Lei n.º 2/2020, de 31 de março, na sua redação atual, 
passam a ter a seguinte redação: 

 

 

«Artigo 8.º 

[…] 

1 - […]. 

2 - […]. 

3 - […]. 

4 - […]. 

5 - […]. 

6 - […]. 

7 - […]. 

8 - […]. 

9 - […]. 

10 - […]. 

11 - […]. 

12 - […]. 

13 - […]. 

14 - […]. 

15 - […]. 

16 - […]. 

17 - […]. 

18 - […]. 

19 - […]. 



 
20 - […]. 

21 - […]. 

22 –       (…). 

23 –       (…). 

24-         (…). 

25-         (…). 

 

26 - O Governo fica autorizado, através do membro do Governo responsável pela área das finanças, 
e após viabilização da Assembleia da República, a proceder a um corte imediato de 15 % sobre o 
vencimento de todos os titulares de cargos políticos. 

 

 

 

 

 

 

Assembleia da República, 23 de junho de 2020 

 

 

 

 

 

 

O deputado 

André Ventura 



 

Proposta de Lei N.º 

(Aprova o Orçamento Suplementar para 2020) 

Proposta de Alteração 

CAPÍTULO III 

Disposições fiscais 

Artigo 8.º 

 

Introdução: 

As empresas sofreram um pesado revés com a crise económica e financeira provocada pela pandemia 

de COVID-19.  

O ciclo de crescimento económico foi, assim, interrompido e o número de desempregados em Portugal 

continua a aumentar e, segundo as estimativas, assim continuará até ao final do ano. 

Face a esta situação, as medidas propostas pelo Governo devem ir mais além como forma de proteger o 

emprego através da ajuda às empresas, auxiliando-as a manter um nível de tesouraria saudável que lhes 

permita manter e celebrar novos contratos. 

 

Artigo 8.º 

Regime especial de dedução de prejuízos fiscais 

1 – (…) 

2 – O limite à dedução previsto no n.º 2 do artigo 52.º do Código do IRC é elevado em 15 pontos 
percentuais, quando a diferença resulte da dedução de prejuízos fiscais apurados nos períodos de 

tributação de 2020 e 2021 

3 – (…) 

  

Assembleia da República, 22 de junho de 2020 

 

O deputado  

André Ventura 
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Proposta de Lei N.º 

(Aprova o Orçamento Suplementar para 2020) 

Proposta de Alteração 

TÍTULO I 

Disposições Gerais 

CAPÍTULO III 

Disposições fiscais 

Artigo 9.º - A 

 

Introdução: 

As facturas da eletricidade e do gás representam um pesado fardo orçamental para as famílias 

portuguesas. 

Já anteriormente, quando nem sequer se sonhava com a crise que se está a instalar no país, o havíamos 

defendido e agora, face à situação económica e financeira provocada pela pandemia, o voltamos a frisar. 

Urge que o Governo concorde em reduzir a taxa do IVA que é actualmente aplicada à electricidade e ao 

gás natural, caso contrário milhares de portugueses irão ver o seu orçamento ser sobrecarregado, tendo 

em conta os custos da energia e a sua redução do poder de compra pela via da crise económica que 

estamos a começar a vivenciar. 

Artigo 9.º - A 

Alteração à Lista I anexa ao Código do IVA 

As verbas 2.12 e 2.16 da lista I anexa ao Código do IVA passam a ter a seguinte redação:  

 

«2.12 – Electricidade  

(…)  

2.16 - Gás natural» 

  

Assembleia da República, 22 de junho de 2020 

 

O deputado  

André Ventura 
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