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TRABALHOS DA COMISSÃO 

A Comissão Permanente de Economia analisou e emitiu parecer, no dia 18 de junho de 2018, 

sobre a “Proposta de Lei n.º 134/XIII/3.ª (GOV) – 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”.  

 

1º.  CAPÍTULO – ENQUADRAMENTO JURÍDICO  

A apreciação da presente Proposta de Lei enquadra-se no disposto no n.º 2 do artigo 229.º, 

da Constituição da República Portuguesa, e na alínea i) do artigo 34.º do Estatuto Político-

Administrativo da Região Autónoma dos Açores – Lei n.º 2/2009, de 12 de janeiro. 

 

2º.  CAPÍTULO -  APRECIAÇÃO NA GENERA LIDADE  

A presente Proposta de Lei visa – cf. artigo – proceder “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.” 

Sustenta-se que “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.” 

Assim, refere-se que “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.” 

Simultaneamente, procede-se às demais alterações: 

i. “[…] 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.” 
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ii.  “[…] do artigo 5.º, respeitante à transição para a orçamentação por programas.” 

iii. “[…] 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.” 

 

3º.  CAPÍTULO – S ÍNTESE DA POSIÇÃO DOS PARTIDOS  

O Grupo Parlamentar do PS emite parecer favorável à presente iniciativa. 

O Grupo Parlamentar do PSD emite parecer de abstenção relativamente à presente iniciativa. 

O Grupo Parlamentar do CDS/PP não tem nada a opor à presente iniciativa. 

O Grupo Parlamentar do BE emite parecer favorável à presente iniciativa. 

 

4º.  CAPÍTULO –  CONCLUSÕES E PARECER  

A Comissão Permanente de Economia deliberou, por maioria, com os votos a favor do PS, 

CDS/PP e BE e a abstenção do PSD, dar parecer favorável à “Proposta de Lei n.º 134/XIII/3.ª 

(GOV) – 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.”  

Ponta Delgada, 18 de junho de 2018. 

 

 

O presente relatório foi aprovado por unanimidade. 

 


