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                                                             Grupo Parlamentar

PROJETO DE LEI N.º 328/XIV/1.ª

MEDIDAS DE EMERGÊNCIA PARA

RESPONDER À CRISE NO SETOR CULTURAL

PROPOSTAS DE ALTERAÇÃO

Artigo 3.º

Alteração ao Decreto-Lei n.º 10-I/2020, de 26 de março

Os artigos 2.º, 4.º, 5.º e 11.º do Decreto-Lei n.º 10-I/2020, de 26 de março, passam a ter 

a seguinte redação:

Artigo 11.º

Espetáculos promovidos por entidades públicas

1 - As entidades públicas e os organismos de direito público referidos no Código dos 

Contratos Públicos ou entidades adjudicantes previstas no artigo 2.º do Código dos 

Contratos Públicos, promotores de espetáculos abrangidos pelo presente decreto-lei, 

podem aplicar aos contratos celebrados e a celebrar as normas previstas nos artigos 2.º 

e 4.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua redação atual.

2 - As entidades referidas no n.º 1 que tenham que proceder ao reagendamento dos 

espetáculos podem contratar bens, serviços ou trabalhos complementares, ao abrigo do 

disposto nos artigos 438.º e 454.º do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na sua redação atual, bem como aplicar o 

regime da revisão de preços, se aplicável.
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3 - As entidades referidas no n.º 1 que tenham de cancelar os espetáculos por 

impossibilidade de reagendamento dos mesmos podem proceder ao pagamento do 

preço dos compromissos anteriormente assumidos, caso o bem ou serviço tenha sido 

efetivamente prestados, ou na respetiva proporção, aplicando-se o disposto no artigo 

299.º do CCP.

4 – As entidades referidas no n.º 1 podem reagendar os espetáculos de entrada livre até 

ao prazo de 18 meses após a cessação das medidas de proibição ou limitação de 

realização de espetáculos.

5 - As entidades referidas no n.º 1 devem garantir, nos casos de cancelamento e 

reagendamentos, a realização dos pagamentos nos prazos contratualmente estipulados 

ou, o mais tardar, na data que se encontrava inicialmente agendado o espetáculo, no 

montante mínimo de 50% do preço contratual, sem prejuízo de  eventual alteração do 

contrato com vista à nova calendarização do espetáculo e pagamentos subsequentes.

6 - As entidades referidas no n.º 1 devem garantir a conclusão dos procedimentos de 

formação de contratos públicos para os quais já tenha sido emitida a decisão de 

contratar e envio de convite à apresentação de propostas, nos casos de programação já 

anunciada, mas ainda não contratualizada, aplicando-se o disposto nos números 

anteriores após a assinatura do contrato.

Assembleia da República, 8 de abril de 2020.
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