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Grupo Parlamentar

Proposta de Aditamento

PROPOSTA DE LEI N.º 103/XII

ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2013

O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda propõe o aditamento do Artigo 5.º-  A à Proposta de Lei, com a seguinte redação:
Artigo 5º-A

Não alienação do património cultural

1 – O património cultural é um bem público essencial cuja preservação e promoção é responsabilidade do Estado.2 – No ano de 2013 não haverá lugar a qualquer alienação,  privatização ou concessão a privados de museus, monumentos, edifícios ou sítios que constituem o património cultural museológico, arquitetónico e arqueológico tutelado pelo Estado.3 – No ano de 2013 não haverá lugar a qualquer alienação ou privatização de coleções, arquivos, registos, obras de arte e outras que constituem património cultural material e imaterial tutelado pelo Estado.As deputadas e os deputados,



Grupo Parlamentar

Proposta de Alteração

PROPOSTA DE LEI N.º 103/XII

ORÇAMENTO DE ESTADO PARA 2013

O  Grupo  Parlamentar  do  Bloco  de  Esquerda  apresenta  a  seguinte  proposta  de alteração ao artigo 13.º da Proposta de Lei:
“Artigo 13.º

Transferências para fundações

1 - (…).2 -(…).3 -(…).4 -(…).5 -(…).6 -(…).7 - (…).8 - (…).
9 - O disposto no presente artigo não se aplica às transferências que tenham por destinatárias as seguintes entidades:

a) (…);
b) (…);
c) (…);
d) (…);
e) Fundação de Serralves;
f) Fundação Casa da Música; 
g) Fundação Centro Cultural de Belém;
h) Fundação INATEL.10 - (…). As Deputadas e os Deputados,
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Grupo Parlamentar

Proposta de Aditamento

PROPOSTA DE LEI N.º 103/XII

ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2013

O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda propõe o aditamento do Artigo 121.º-B à Proposta de Lei, com a seguinte redação:
Artigo 121º-B

Investimento mínimo anual no serviço público de rádio e televisão

1 – O Governo investirá no mínimo o equivalente a € 90 000 000 no serviço público de rádio  e  televisão  da  RTP,  S.A.,  correspondente  à  indemnização  compensatória necessária  às  exigências  mínimas  de  serviço  público  e  manutenção  de  dois  canais generalistas de acesso livre e gratuito.2 - Para garantir a execução do número anterior, fica o Governo autorizado a alterar os mapas anexos à presente Lei, nas rubricas correspondentes aos serviços integrados e aos serviços e fundos autónomos do sector da Presidência do Conselho de Ministros.
As deputadas e os deputados,



Grupo Parlamentar

Proposta de Aditamento

PROPOSTA DE LEI N.º 103/XII

ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2013

O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda propõe o aditamento do Artigo 121.º-D à Proposta de Lei, com a seguinte redação:
Artigo 121º-D

Investimento mínimo anual no serviço público de notícias

1 – O Governo investirá no mínimo o equivalente a € 18 000 000 na Lusa, Agência de Notícias de Portugal, S.A., através do contrato programa de serviço público.2 - Para garantir a execução do número anterior, fica o Governo autorizado a alterar os mapas anexos à presente Lei, nas rubricas correspondentes aos serviços integrados e aos serviços e fundos autónomos do sector da Presidência do Conselho de Ministros.
As deputadas e os deputados,



Grupo Parlamentar

Proposta de Aditamento

PROPOSTA DE LEI N.º 103/XII

ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2013

O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda propõe o aditamento do Artigo 125º-A à Proposta de Lei, com a seguinte redação:
Artigo 125.º-A

Extinção da GESCULT – Serviços Partilhados da Cultura, A.C.E.

É extinto o agrupamento complementar de empresas, denominado GESCULT – Serviços Partilhados da Cultura, A.C.E., criado pelo Decreto-Lei n.º 208/2012, de 7 de setembro.

As Deputadas e os Deputados,



Grupo Parlamentar

Proposta de Aditamento

PROPOSTA DE LEI N.º 103/XII

ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2013

O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda propõe o aditamento do Artigo 145.º-A à Proposta de Lei, com a seguinte redação:
Artigo 145º-A

Investimento mínimo anual na Cultura

1 – O investimento público em Cultura deve corresponder a 1% do PIB.2 – Na prossecução desse objetivo, em 2013 o Governo investirá diretamente do Orçamento do Estado um montante  não  inferior  a  €  350  000  000  no  sector  da  Cultura,  designadamente  na  conservação  do património cultural, no financiamento à criação artística, na valorização dos serviços públicos do sector cultural e na promoção da mediação e descentralização culturais e do acesso universal à pluralidade e diversidade da arte e da cultura.2 - Para garantir a execução do número anterior, fica o Governo autorizado a alterar os mapas anexos à  presente Lei, nas rubricas correspondentes aos serviços integrados e aos serviços e fundos autónomos do  sector da Cultura.
As deputadas e os deputados,



Grupo Parlamentar

Proposta de Alteração

PROPOSTA DE LEI N.º 103/XII

ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2013

O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda propõe a alteração da alínea 15 do artigo 9.º do  Código  do  Imposto  sobre  o  Valor  Acrescentado,  constante  do  artigo  185.º  da Proposta de Lei n.º 103/XII.
Artigo 185.º

Alteração ao Código do Imposto sobre o Valor AcrescentadoOs artigos 9.º, 11.º, 12.º, 15.º, 19.º, 21.º, 29.º, 35.º, 78.º, 82.º e 88.º do Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado (Código do IVA), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 394-B/84,  de 26 de dezembro, passam a ter a seguinte redação:«Artigo 9.º[…]Estão isentas do imposto:1) […];2) […];3) […];4) […];5) […];6) […];7) […];8) […];



9) […];10) […];11) […];12) […];13) […];14) […];15) […]:a) […];b) […];
c) Para efeitos da alínea a), entende-se que existe promoção artística sempre que o  artista  em  causa,  músico,  actor,  bailarino,  seja  pago,  não  pelo  público  ou consumidor final, mas pela pessoa ou entidade, sujeito passivo ou não de imposto, promotora daquela prestação artística em concreto, designadamente particulares, comissões  de  festas,  hotéis,  autarquias,  partidos  políticos,  organismos  de radiodifusão,  produtores  fonográficos,  produtores  audiovisuais  ou  outros, excluindo promotores de publicidade comercial.16) […];17) […];18) […];19) […];20) […];21) […];22) […];23) […];24) […];25) […];26) […];



27) […];28) […];29) […];30) […];31) […];32) […];33) […];34) […];35) […];36) […];37) […].”
As deputadas e os deputados,



Grupo Parlamentar

Proposta de Alteração

PROPOSTA DE LEI N.º 103/XII

ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2013

O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda propõe a alteração da alínea 16 do artigo 9.º do Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado, constante do artigo 185.º da Proposta de Lei n.º 103/XII.Artigo 185.º
Alteração ao Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado Os artigos  9.º, 11.º, 12.º, 15.º, 19.º, 21.º, 29.º, 35.º, 78.º, 82.º e 88.º do Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado (Código do IVA), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 394-B/84, de 26 de dezembro, passam a ter a seguinte redação:“Artigo 9.º[…]Estão isentas do imposto:1) […];2) […];3) […];4) […];5) […];6) […];7) […];8) […];



9) […];10) […];11) […];12) […];13) […];14) […];15) […];
16) A  transmissão  do  direito  de  autor  e  conexos  e  a  autorização  para  a utilização  da  obra  intelectual,  definidas  no  Código  de  Direito  de  Autor, quando  efetuadas  pelos  próprios  titulares  dos  respetivos  direitos,  seus herdeiros ou legatários, ou ainda por terceiros por conta deles, ainda que o titular de direitos seja pessoa coletiva.17) […];18) […];19) […];20) […];21) […];22) […];23) […];24) […];25) […];26) […];27) […];28) […];29) […];30) […];31) […];



32) […];33) […];34) […];35) […];36) […];37) […].”
As Deputadas e os Deputados,



Grupo Parlamentar

Proposta de Alteração

PROPOSTA DE LEI N.º 103/XII

ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2013

O  Grupo  Parlamentar  do  Bloco  de  Esquerda  propõe  a  alteração  do  artigo  187.º  da Proposta de Lei n.º 103/XII.
Artigo 187.º 

Aditamento à Lista I anexa ao Código do IVA

É aditada à Lista I anexa ao Código do IVA a verba 2.15, com a seguinte redação: 
«2.15  –  Espetáculos,  provas  e  manifestações  desportivas  e  outros  divertimentos públicos. Excetuam-se: 

a) Os espetáculos de caráter pornográfico ou obsceno, como tal considerados na legislação sobre a matéria; 
b) As prestações de serviços que consistam em proporcionar  a utilização de jogos  mecânicos  e  eletrónicos  em  estabelecimentos  abertos  ao  público, máquina,  flippers,  máquinas  para  jogos  de  fortuna  e  azar,  jogos  de  tiro elétricos,  jogos  de  vídeo,  com  exceção  dos  jogos  reconhecidos  como desportivos.» 

As deputadas e os deputados,



Grupo Parlamentar

Proposta de Aditamento
PROPOSTA DE LEI N.º 103/XII

ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2013

Na  atual  conjuntura  económica  está  já  provado  que  os  aumentos  do  IVA  não  só  não 

produzem receita  adicional  para  o  estado  como  deprimem  exponencialmente  a  atividade 

económica.  No  caso  em  concreto  do  IVA  para  entradas  em  espetáculos  consideramos 

essencial repor o IVA à taxa reduzida

Assim, tendo em consideração que apresentamos uma proposta que recoloca a matéria da 

verba 2.6 na Lista I anexa ao IVA, e apresentamos a presente proposta de revogação à Lista 

II. 

O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda propõe a seguinte proposta de aditamento de um 

novo artigo 187.º-B da Proposta de Lei n.º103/XII.

Artigo 187.º-B 
Revogação à Lista II anexa ao Código do IVA

É revogada da Lista II anexa ao Código do IVA a verba 2.6, com a seguinte redação: 

«2.6 – Entradas em espectáculos de canto, dança, música, teatro, cinema, tauromaquia e 

circo. Exceptuam-se as entradas em espectáculos de carácter pornográfico ou obsceno, como tal  

considerados na legislação sobre a matéria.»

 

As deputadas e os deputados,



Grupo Parlamentar

Proposta de Aditamento

PROPOSTA DE LEI N.º 103/XII

ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2013

O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda propõe o aditamento do Artigo 194.º-A à Proposta de Lei, extinguindo os selos dos videogramas.
Artigo 194.º-A

Norma revogatória no âmbito do Decreto-Lei n.º 39/88, de 6 de Fevereiro São revogados o artigo 5º e o número 5 do artigo 7º do Decreto-Lei 39/88 de 6 de Fevereiro, na sua atual redação.
As deputadas e os deputados,


