
Propostas nas áreas da

Economia e Energia



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  3º-A à Proposta de Lei, com a seguinte redacção:
“Artigo 3º - A

Auditoria aos contratos de CMEC e CAE

1 - O Governo apresenta na Assembleia da República, até ao mês de Junho de cada ano,  um relatório sobre a evolução dos contratos de aquisição de energia (CAE) e dos custos de manutenção de equilíbrio contratual (CMEC).2 - O Governo renegoceia com as entidades privadas as formas de cálculo dos CAE e CMEC de modo a anular os seus sobrecustos. 3 – A renegociação referida no número anterior corresponderá, no mínimo, a um corte de quatro mil milhões de euros até 2020.” 
As deputadas e os deputados,



Grupo Parlamentar

Proposta de Aditamento

PROPOSTA DE LEI N.º 103/XII

ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2013

A adesão de Portugal à ESA a 14 de Novembro de 2000 foi determinante para que um  setor  industrial  e  tecnológico  dinâmico  e  competitivo,  ainda  que  pequeno, florescesse em Portugal. Apenas nos primeiros dez anos foi garantida uma taxa de retorno de 100% do investimento público de 95 milhões de Euros em cerca de 1000  projetos.  Portugal  criou  assim  uma  rede  de  cooperação  económica internacional  que  lhe  garante  um  nicho  de  mercado  seguro  e  respeitado,  com cadeias de produção de enorme valor acrescentado, virado a 100% para o mercado exportador e sem recurso a importações. É um setor em que cada Euro investido,  retorna o dobro à economia nacional. É  por  isso  plenamente  justificável  a  manutenção  dos  níveis  mínimos  de investimento no setor.  
O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda propõe o aditamento do artigo 128.º-A à Proposta de Lei:

“Artigo 128.º-A

Participação nos Programas Opcionais da ESAO Governo fica mandatado para investir o equivalente a € 36 700 000 no setor espacial,  no âmbito  da Contribuição Nacional  aos Programas Opcionais  da ESA, durante o próximo triénio.”

1



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 133.º-A à Proposta de Lei:
“Artigo 133.º-A

Regularização das dívidas do Estado

O  Governo  fica  mandatado  para,  até  ao  fim  do  ano  de  2013,  garantir  que  os pagamentos a fornecedores sejam realizados num período de tempo não superior a trinta dias.”
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

Propõe-se a introdução de um novo artigo 144.º-A à Proposta de Lei, com a seguinte redação:  
Artigo 144.º-A

Alteração ao Decreto-Lei n.º 23/2010, de 25 de MarçoO artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 23/2010, de 25 de Março, com as alterações da Lei n.º 19/2010, de 23 de Agosto, passa a ter a seguinte redação:
“Artigo 17.º[…]1 – (…):a) Consumir a energia eléctrica produzida e fornecer a energia térmica produzida excedente não consumida;b) (…);c) (…);d) (…);e) (…);f) (…);g) (…).2 – (…).3 – (…).”

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  apresenta  a  seguinte  proposta  de alteração ao artigo 29.º do CIVA, previsto no artigo 185.º da Proposta de Lei:
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 29.º […]
1 -[…]:

a) […];
b) […];
c) […];
d) […];
e) [Eliminar, mantendo a redação atual]; 
f) [Eliminar, mantendo a redação atual];
g) […];
h) […];
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i) […].
2 - […].
3 - […].
4 - […].
5 - […].
6 - […].
7 - […].
8 - […].
9 - […].
10 - […].
11 - […].
12 - […].
13 - […].
14 - […].
15 - […].
16 - […].
17 - […].
18 - […].
19 - […].

As Deputadas e os Deputados,
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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 o aditamento das verbas 2.12. e 2.16 à Lista I anexa ao Código do IVA, a ser incluído no artigo 187.º da Proposta de Lei.
“Artigo 187.º

Aditamento à lista I anexa ao Código do IVA

São aditadas à Lista I anexa ao Código do IVA, as verbas 2.12 e 2.16 com a seguinte  redação:2.12 – Eletricidade.2.16 - Gás natural.”
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 187.º-A da Proposta de Lei n.º 103/XII.
Artigo 187.º - A

Aditamento à Lista II anexa ao Código do IVA

São aditados à Lista II anexa ao Código do IVA as verbas 3 e 3.1, com a seguinte redação: 
«3 – Prestação de serviços:  3.1 – Prestação de serviços de alimentação e bebidas»  

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 204.º-B da Proposta de Lei:
“Artigo 204.º-B

Alteração ao Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de NovembroOs  artigos  15.º-D,  15.º-F  e 15.º-L do  Decreto-Lei  n.º  287/2003,  de  12  de Novembro, com as alterações posteriores, passam a ter a seguinte redação:  
«Artigo 15.º-D 

Valor patrimonial tributário1 – […].2 – […].3 – [Revogado]. 4 – […].5 – […].6 – […]. Artigo 15.º-F 
Segunda avaliação de prédios urbanos1 – […].2 – […]. 3 – […].4 – Ficam a cargo do sujeito passivo as despesas da segunda avaliação efectuada a seu pedido, com o limite máximo de 0,25 UC, sempre que o valor contestado se mantenha ou reduza.5 – Ficam a cargo da câmara municipal as despesas da segunda avaliação efectuada a seu pedido, com o limite máximo de 0,25 UC, sempre que o valor contestado se 
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mantenha ou reduza.6 – […]. Artigo 15.º-L 
Remunerações, impedimentos, posse e substituição dos peritos

1 – […].2 – Na avaliação geral são abonadas as despesas de transportes.3 – […].4 – […].”
As Deputadas e os Deputados,

2


