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Grupo Parlamentar 

 

REQUERIMENTO DE AVOCAÇÃO 

 

O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda vem requerer, nos termos do Regimento, a 

avocação a Plenário das seguintes propostas de alteração que incidem sobre a Proposta 

de Lei n.º 33/XIII/1.ª - Aprova o Orçamento Suplementar para 2020: 

 

- Proposta de Alteração 2.3 (BE) - aditamento dos artigos 40.º-A, 40.º-B e 40.º-C à Lei n.º 

2/2020; 

 

- Proposta de Alteração 2.6 (BE) – aditamento do artigo 325.º-A à Lei n.º 2/2020; 

 

- Proposta de Alteração 20.4 (BE) – aditamento do artigo 325.º-G à Lei n.º 2/2020. 

 

 

 

Assembleia da República, 2 de julho 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  

São aditados à Lei 2/2020, de 31 de março, na sua redação atual, os artigos 40.º-A, 40.º-

B, 40.º-C, 77.º-A e 325.º-A, com a seguinte redação: 

“Artigo 40.º-A 

Suplemento remuneratório por riscos por exercício de funções por COVID-19 

1 - O exercício, durante o período de prevenção, contenção, mitigação e tratamento de 

infeção epidemiológica por COVID-19, de funções que representem risco acrescido para 

os trabalhadores confere direito à atribuição de um suplemento remuneratório de risco. 

2 - Estão incluídas no número anterior, designadamente, as funções desempenhadas 

pelos trabalhadores do Serviço Nacional de Saúde e dos serviços e organismos de 

administração direta ou indireta do Ministério da Saúde. 

3 - Estão excluídas do número anterior as funções exercidas em regime de teletrabalho. 
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4- O suplemento remuneratório previsto no número anterior corresponde a 20% do 

valor da retribuição mensal, no limite máximo de 0,5 IAS. 

5- A regulamentação deste suplemento remuneratório é feita por portaria do Governo 

no prazo de 60 dias após a aprovação da presente lei e após negociação com as 

estruturas representativas dos trabalhadores abrangidos. 

 

Artigo 40.º-B 

Mecanismo excecional e temporário para reconhecimento de doença profissional 

1- É criado um mecanismo excecional e temporário de presunção legal para 

reconhecimento de doença profissional em profissionais de saúde com Covid-19. 

2- Ao profissional de saúde com Covid-19 é automaticamente reconhecida doença 

profissional, dispensando-se a averiguação para estabelecimento de nexo de 

causalidade. 

3- O reconhecimento de doença profissional garante a remuneração a 100%, 

independentemente do profissional estar em contrato individual de trabalho ou em 

contrato de trabalho em funções públicos, sem prejuízo de futuras reparações ao 

trabalhador em causa por sequelas futuras da doença. 

4- O mecanismo criado pelo presente artigo vigora enquanto se mantiver em Portugal a 

epidemia provocada pelos SARS-CoV-2. 

 

Artigo 40.º-C 

Proteção social dos beneficiários que se encontrem impedidos, temporariamente, 

do exercício da sua atividade profissional por ordem da autoridade de saúde, 

devido a perigo de contágio pelo COVID-19 

1- O impedimento temporário do exercício da atividade profissional dos beneficiários, 

reconhecido por autoridade de saúde, no exercício das competências previstas no artigo 

5.º do Decreto-Lei n.º 82/2009, de 2 de abril, no contexto de perigo de contágio pelo 

COVID-19, é equiparado a doença com internamento hospitalar, para efeitos do Decreto-
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Lei n.º 28/2004, de 4 de fevereiro, não ficando a atribuição do subsídio de doença sujeita 

a prazo de garantia, índice de profissionalidade e período de espera, sendo o montante 

diário do subsídio de doença calculado pela percentagem mais elevada prevista no n.º 3 

do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 28/2004, de 4 de fevereiro, na sua redação atual. 

2- O disposto no número anterior não se aplica aos trabalhadores aos quais seja possível 

assegurar o recurso a mecanismos alternativos de prestação de trabalho, 

nomeadamente o teletrabalho ou programas de formação à distância. 

3 - A certificação referida no n.º 1 é efetuada nos termos previstos no Despacho n.º 

2875-A/2020, de 3 de março” 

 

Assembleia da República, 17 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 325.º A, 

aditado à Lei n.º2/2020, de 31 de março, pelo artigo 3.º da Proposta de Lei, com 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, o artigo 325.º-A, 

com a seguinte redação: 

«Artigo 325.º-A 

Subsídio Extraordinário de Desemprego e de Cessação de Atividade 

1 - No âmbito das medidas extraordinárias de resposta à pandemia COVID-19 é criado o 

Subsídio Extraordinário de Desemprego e de Cessação de Atividade. 

2 - O Subsídio previsto no n.º 1 é uma prestação extraordinária e temporária de 

solidariedade, com a duração máxima de 180 dias. 

3 – Podem aceder ao Subsídio Extraordinário previsto no artigo anterior, 

designadamente: 
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a)  Trabalhadores abrangidos pelo regime geral de Segurança Social dos 

trabalhadores por conta de outrem; 

b) Trabalhadores independentes; 

c) Trabalhadores do serviço doméstico; 

d) Membros de órgãos de gestão; 

e) Trabalhadores inscritos na Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores; 

f) Sócios gerentes de empresas de que os próprios sejam o único trabalhador; 

g) Sócios gerentes de microempresas; 

h) Pensionistas de invalidez do regime geral de Segurança Social que tenham sido 

declarados aptos para o trabalho em exame de revisão da incapacidade e tenham 

ficado desempregados;  

i) Bolseiros de investigação científica; 

j) Outros trabalhadores sem enquadramento em qualquer outro regime de 

proteção social. 

4 – Ao Subsídio Extraordinário de Desemprego e de Cessação de Atividade não se aplica 

qualquer prazo de garantia. 

5 - O Subsídio Extraordinário de Desemprego e de Cessação de Atividade é aplicável a 

qualquer trabalhador que faça prova da cessação da sua atividade como trabalhador por 

conta de outrem ou como trabalhador independente, ou de quebra abrupta de atividade, 

por motivo que não lhe seja imputável. 

6 – A prova prevista no número anterior é feita mediante a apresentação de documento 

comprovativo da cessação de atividade, da cessação de contrato de trabalho ou 

mediante documento do requerente em que declare sob compromisso de honra a 

ausência de rendimentos resultante da crise epidemiológica. 

7 - As falsas declarações para obtenção da prestação implicam a obrigação de devolução 

do apoio, sem prejuízo da aplicação das sanções legais previstas para estes casos. 

8 - Sempre que a declaração sob compromisso de honra indique a existência de 

trabalho por conta de outrem não declarado, o serviço competente da Segurança 

Social, além da ação de fiscalização a que houver lugar, remete a informação à 

Autoridade para as Condições do Trabalho para os devidos efeitos inspetivos, e 
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para a respetiva reconstrução da carreira contributiva com efeitos à data em que 

apurou ter início a relação laboral dissimulada. 

9 - O Subsídio Extraordinário previsto na presente lei tem um montante equivalente ao 

Indexante de Apoios Sociais. 

10 - O Subsídio previsto na presente lei não é acumulável com outras prestações de 

desemprego, de cessação ou redução de atividade ou de compensação retributiva por 

suspensão de contrato. 

11 - Sempre que o montante deste subsídio seja mais elevado que outras prestações de 

desemprego ou medidas extraordinárias de apoio, designadamente as que foram criadas 

para os trabalhadores independentes e para os empresários em nome individual, deve 

aplicar-se ao trabalhador a prestação prevista na presente lei. 

12 - A medida prevista na presente lei é financiada através de um Fundo Especial criado 

para o efeito. 

13- O Governo regulamenta, no prazo de 7 dias, os procedimentos para atribuição desta 

prestação social excecional e extraordinária. 

14- A presente lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.» 

 

Nota justificativa: 

Criar de forma excecional e extraordinária, e por um período delimitado no tempo (até 

ao final de 2020), uma prestação que tem como objetivo universalizar a proteção no 

desemprego a todos os que perderam o seu trabalho, a sua fonte de rendimento, a sua 

atividade neste período, independentemente das características mais informais ou 

intermitentes da sua carreira contributiva. 

 

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 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. 
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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. 

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 
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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
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