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Proposta de Lei  n.º 134/XIII 	
 

 

Exposição de Motivos 

 

A concretização prática da nova Lei de Enquadramento Orçamental, aprovada em anexo à 

Lei n.º 151/2015, de 11 de setembro, acompanhada da aplicação do novo referencial 

contabilístico incluído no Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações 

Públicas (SNC-AP), constitui uma exigente reforma da gestão financeira pública. 

O impacto da sua plena aplicação far-se-á sentir em todas as administrações públicas, pelo 

que a sua concretização prática terá consequências num universo mais vasto do que o dos 

organismos do Ministério das Finanças. 

Antevendo a exigência da tarefa, o legislador de 2015 estabeleceu no n.º 2 do artigo 7.º e no 

artigo 8.º da Lei n.º 151/2015, de 11 de setembro, um regime que, genericamente, remete 

para setembro de 2018 a integral produção de efeitos da Lei de Enquadramento 

Orçamental. 

Adicionalmente, a Lei n.º 151/2015, de 11 de setembro, incluía disposições, nos artigos 3.º 

e 5.º, sobre a produção de alterações legislativas e de regulamentação necessária à plena 

aplicação da Lei de Enquadramento Orçamental. De resto, o próprio articulado da Lei de 

Enquadramento Orçamental previa diversas referências a regulamentação adicional. 

A experiência adquirida em resultado dos trabalhos de implementação em curso recomenda 

que se ajuste o calendário de integral produção de efeitos da Lei de Enquadramento 

Orçamental, determinando que o novo processo orçamental seja aplicável após o primeiro 

trimestre de 2020. 
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Nestes termos, a presente lei procede à revisão da Lei n.º 151/2015, de 11 de setembro, 

com vista a ajustar o calendário previsto, nomeadamente o calendário de produção de 

efeitos da Lei de Enquadramento Orçamental aprovada em anexo à mesma. 

Em concreto, altera-se a redação do artigo 3.º para que a revisão da legislação necessária 

para implementação da Lei de Enquadramento Orçamental passe a ser efetuada em 

paralelo com os respetivos projetos de implementação. É ainda ajustada a redação do artigo 

5.º, respeitante à transição para a orçamentação por programas. 

Finalmente, são ajustados os artigos 7.º e 8.º, com vista à recalendarização anteriormente 

mencionada e que obedece ao princípio de fazer aplicar os artigos 3.º, 27.º, 32.º a 73.º e 76.º 

da Lei de Enquadramento Orçamental a partir do segundo trimestre de 2020 e, 

consequentemente, a todo o processo de elaboração do Orçamento do Estado para o ano 

de 2021. 

Com vista a promover a transparência das alterações aprovadas pela presente lei, a mesma 

procede à republicação da Lei n.º 151/2015, de 11 de setembro. 

Assim: 

Nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 197.º da Constituição, o Governo apresenta à 

Assembleia da República a seguinte proposta de lei: 

Artigo 1.º 

Objeto 

A presente lei procede à primeira alteração à Lei n.º 151/2015, de 11 de setembro, 

recalendarizando a produção integral de efeitos da Lei de Enquadramento Orçamental, 

aprovada em anexo à mesma, e alterada pela Lei n.º 2/2018, de 29 de janeiro. 
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Artigo 2.º 

Alteração à Lei n.º 151/2015, de 11 de setembro 

Os artigos 3.º, 5.º, 7.º e 8.º da Lei n.º 151/2015, de 11 de setembro, passam a ter a seguinte 

redação: 

«Artigo 3.º 

Revisão da legislação da gestão financeira pública 

A revisão da legislação da gestão financeira pública que se mostre necessária à 

plena concretização Lei de Enquadramento Orçamental é efetuada em paralelo 

com os projetos de implementação da referida lei. 

Artigo 5.º 

Regulamentação dos programas orçamentais 

1 - O decreto-lei a que se refere o n.º 12 do artigo 45.º da Lei de 

Enquadramento Orçamental é aprovado até ao final do primeiro semestre 

de 2019 e contém as especificações e as orientações relativas à concretização 

dos programas orçamentais junto de todos os serviços e organismos dos 

subsetores da administração central e da segurança social. 

2 - [Revogado]. 

3 - A adoção do modelo de programas orçamentais estabelecido na Lei de 

Enquadramento Orçamental, aprovada em anexo à presente lei, faz-se no 

Orçamento do Estado para o ano de 2021. 

4 - […]. 

5 - […]. 

6 - […]. 
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Artigo 7.º 

[…] 

1 - […]. 

2 - Sem prejuízo do disposto no número anterior, durante o prazo referido no 

n.º 2 do artigo seguinte mantêm-se em vigor as normas da Lei n.º 91/2001, 

de 20 de agosto, relativas ao processo orçamental, ao conteúdo e estrutura 

do Orçamento do Estado, à execução orçamental, às alterações 

orçamentais, ao controlo orçamental e responsabilidade financeira, às 

contas, à estabilidade orçamental, às garantias da estabilidade orçamental, 

bem como às disposições finais. 

Artigo 8.º 

[…] 

1 - […]. 

2 - Sem prejuízo do disposto no número anterior, os artigos 3.º, 27.º, 32.º a 73.º 

e 76.º da Lei de Enquadramento Orçamental, aprovada em anexo à presente 

lei, produzem efeitos a partir de 1 de abril de 2020.» 

Artigo 3.º 

Norma revogatória 

É revogado o n.º 2 do artigo 5.º da Lei n.º 151/2015, de 11 de setembro. 

Artigo 4.º 

Republicação 

É republicada em anexo à presente lei e da qual faz parte integrante, a Lei n.º 151/2015, de 
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11 de setembro, com a redação atual. 

Artigo 5.º 

Entrada em vigor 

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

 

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 10 de maio de 2018 

 

O Primeiro-Ministro 

 

O Ministro das Finanças 

 

O Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares 
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ANEXO 

(a que se refere o artigo 4.º) 

Republicação da Lei n.º 151/2015, de 11 de setembro 

Artigo 1.º  

Objeto  

A presente lei aprova a Lei de Enquadramento Orçamental.  

Artigo 2.º  

Aprovação  

É aprovada, em anexo à presente lei, da qual faz parte integrante, a Lei de Enquadramento 

Orçamental.  

Artigo 3.º  

Revisão da legislação da gestão financeira pública 

A revisão da legislação da gestão financeira pública que se mostre necessária à plena 

concretização Lei de Enquadramento Orçamental é efetuada em paralelo com os projetos 

de implementação da referida lei. 

Artigo 4.º  

Unidade de Implementação da Lei de Enquadramento Orçamental  

1 - É criada a Unidade de Implementação da Lei de Enquadramento Orçamental, 

doravante designada como «Unidade», a qual é dirigida pelo membro do Governo 

responsável pela área das finanças, e que tem por missão assegurar a implementação da 

Lei de Enquadramento Orçamental nas dimensões jurídica, técnica, comunicacional, 

informática e de controlo, de forma a proporcionar ao Estado e aos seus serviços e 

organismos maior eficácia das políticas públicas numa lógica de resultados.  
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2 - A Unidade é constituída pelos Gabinetes Executivo, Técnico e de Gestão e 

Coordenação de Projetos.  

3 - Ao Gabinete Executivo compete aprovar o âmbito e os objetivos de cada projeto, 

respetivo orçamento, supervisionar as atividades do projeto e adotar as decisões 

necessárias ao cumprimento dos calendários estabelecidos.  

4 - Ao Gabinete Técnico compete o planeamento, a execução e a avaliação dos projetos e 

diplomas a desenvolver em execução da Lei de Enquadramento Orçamental.  

5 - Ao Gabinete de Gestão e Coordenação de Projetos compete promover, coordenar e 

controlar as atividades necessárias à concretização dos objetivos de cada projeto, 

respeitando os recursos e o calendário aprovados.  

6 - A constituição e as regras de funcionamento da Unidade são aprovadas por decreto-lei, 

no prazo de 180 dias após a entrada em vigor da presente lei.  

7 - A Unidade funciona pelo prazo de três anos, renovável por igual período.  

Artigo 5.º  

Regulamentação dos programas orçamentais 

1 - O decreto-lei a que se refere o n.º 12 do artigo 45.º da Lei de Enquadramento 

Orçamental é aprovado até ao final do primeiro semestre de 2019 e contém as 

especificações e as orientações relativas à concretização dos programas orçamentais 

junto de todos os serviços e organismos dos subsetores da administração central e da 

segurança social. 

2 - [Revogado]. 
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3 - A adoção do modelo de programas orçamentais estabelecido na Lei de Enquadramento 

Orçamental, aprovada em anexo à presente lei, faz-se no Orçamento do Estado para o 

ano de 2021. 

4 - No ano que antecede a adoção do modelo de orçamento por programas, o Governo 

aprova um decreto-lei, com vista a regular, nesses primeiros anos de vigência, a sua 

compatibilização com a legislatura em curso e com os limites globais e parcelares de 

despesa resultantes, para esse período, da lei das grandes opções. 

5 - O sistema de informação de desempenho é introduzido gradualmente, no prazo de três 

anos a contar da data da entrada em vigor da presente lei, nos termos a definir por 

decreto-lei.  

6 - O Governo aprova a demais regulamentação necessária à execução da Lei de 

Enquadramento Orçamental, aprovada em anexo à presente lei.  

Artigo 6.º  

Base contabilística dos programas orçamentais  

As entidades gestoras dos programas orçamentais previstas no artigo 48.º da Lei de 

Enquadramento Orçamental, aprovada em anexo à presente lei, dispõem do prazo de três 

anos após a entrada em vigor da mesma para implementar os procedimentos contabilísticos 

e outros que se revelem necessários à apresentação, no Orçamento do Estado, das 

demonstrações financeiras que envolvam uma ótica de acréscimo.  

Artigo 7.º  

Norma revogatória  

1 - É revogada a Lei n.º 91/2001, de 20 de agosto, alterada pela Lei Orgânica n.º 2/2002, 

de 28 de agosto, e pelas Leis n.ºs 23/2003, de 2 de julho, 48/2004, de 24 de agosto, 
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48/2010, de 19 de outubro, 22/2011, de 20 de maio, e 52/2011, de 13 de outubro, 

37/2013, de 14 de junho, e 41/2014, de 10 de julho.  

2 - Sem prejuízo do disposto no número anterior, durante o prazo referido no n.º 2 do 

artigo seguinte mantêm-se em vigor as normas da Lei n.º 91/2001, de 20 de agosto, 

relativas ao processo orçamental, ao conteúdo e estrutura do Orçamento do Estado, à 

execução orçamental, às alterações orçamentais, ao controlo orçamental e 

responsabilidade financeira, às contas, à estabilidade orçamental, às garantias da 

estabilidade orçamental, bem como às disposições finais. 

Artigo 8.º  

Entrada em vigor e produção de efeitos  

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

2 - Sem prejuízo do disposto no número anterior, os artigos 3.º, 27.º, 32.º a 73.º e 76.º da 

Lei de Enquadramento Orçamental, aprovada em anexo à presente lei, produzem 

efeitos a partir de 1 de abril de 2020. 

 

 

 


