
À Comissâo de Orçamento e Finanças

Contributo, a pretexto da Proposta de Lei n." 37 /r(N

A Proposta de Lei 37 /X /, relativa à aJteraçâo à Lei de Enquadramento Orçamental pEO), visa a

introduçâo de alteraçôes técnicas à LEO existente, continuando algumas questôes de relevo sem

resposta ou soluçâo adequada.

Tomemos alguns casos em concreto:

Balanço Consolidado do ttGrupo Estado" 
,;

As consecutivas LEO's continuam sem dar expressâo a um documento
fundamental o Balanço Consotdado do "Grupo Estado", grupo Estado este

entendido com o coniunto de todas as entidades e patrim6nios aut6nomos
integtantes da Esfeta Pattimoniai do Estado Pottuguês, nele se incluhdo o
Banco de Portugal, a Caixa Geral de Dep6sitos e, mais receûtemente, a TAP.

Assim, no Artigo 1.o devetâ ser introduzida notma no sentido da LEO ser

ainda aplicanda à elaboraçâo do Balanço Consolidado do Conjunto
Institucional Estado.

Receitas Fiscais geradas no Territ6rio do Continente

Atualmente, a Constituiçâo estabelece que as Regiôes Àutônomas têm o
poder de "Dispor, nos termos dos estatutos e da lei de fnanças das regidu autdnomas,

das reæitas fscais ne/as cobradas ou geradas, bem mmo de ana participaçào nas receitas

tributâias do Estado, estabelecida de acordo coîil ilm pindpio que assegare a efeo'liua

solidaiedade nadonal,..." (Allnea a) do n." 1 do Artigo 227."). .i

Tal opçâo constitucional carece de densificaçâo, quer ao nivel das receitas
tributârias geradas nas regiôes e que devam reverter, em parte par o Estado,
quer ao nivel das receitas tdbutârias geradas no teritôdo do Continente e que
devam ser consignadas a despesas do âmbito das regiôes do Continente.

Em paralelo com a ciaçào da "Entidade Contabilistica Estado", no Artigo
3." deverâ ser ainda criada a "Entidade Contabilistica Regiâo do Condnente",
tendo em vista a imputaçâo à mesma quer das receitas geradas no Continente,
rios termos da I-ei das Finanças Regionais, quet das despesas com as

Adminisraçôes de âmbito Regional.
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Membros do Conselho das Finanças Priblicas

Atuaknente, a I-ni jâ consagra que os juizes do Tribunal Constitucional
tomem posse perante o Ptesidente da Repriblica.

Assim, no Artigo 7." podetâ ser introduzida notma, no senddo dos membtos
do Conselho das Finanças Priblicas também tomarem posse perante o
Presidente da Repriblica. ':

Orçamentos Plurianuais

O Artigo 31.2." do Ttatado de Funcionamerito da UE prevê a existência de

um Quadro Financeiro Plurianual, raduzido ûum orçamerrto com projeçâo
a, uln rninimo, 5 anos (atualmente, a 7 anos)

O Artigo 14." deverâ prever norma que permita a existência de orçamentos
plurianiais, com vigência coincidente com os quadros financeiros plurianuais
da Uniâo Euopeia.

Situaçôes de Estado de Guera, de Estado de Sftio e de Estado de Emetgência

Ap6s a recente declataçâo do Estado de Emergencia, primeira na vigência da

Constituiçâo, quais as reflexôes a retirar sobre as consequência do mesmo
tipo de situaçôes no processo orçamental - discusâo, aprovaçâo, execuçâo?..,

Em paralelo com a situaçâo de dissoluçâo da Assembleia da Repriblica e de
demissâo do Governo, no Artigo 39." deverâ su introduzida norma
reguladora dos procedimentos orçamentais pâra as situaçôes de Estado de
Guetra, Estado de Sitio e de Estado de Emergencia.

:

Agência de Avaliaçâo e Acreditaçâo do Ensino Superior

O Sistema Euopeu de Contas Nacionais e Regionai* F.gula ento n." UE
n." 549/2013) (SEC 2010) estabelece como critério pan clanfrcar se ulna
unidade institucionai integra as "Administraçôes Pirblicas" ou as "Instituiçôes'
sem fim lucrativo ao serviço das famflias" saber se a mesma depende de
contribuiçôes obrigatôrias ou de contribuiçôes voluntârias.

Sendo os procedimentos perante a Agência de Avaliaçâo e Acreditaçâo do
Ensino Supedor (A3ES) de cumprimento obrigatôrio (e nâo volunrârio) e,

consequentemente, obrigat6rio o pagameûto das respetivas taxas, a mesma
parece pois nâo reunit os requisitos para ser considerada como financiada
por contribuiçôes voluntâdas (I'{ota Técnica 2.729 do SEC 201,0).
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Em articulaçâo com o Artigo 2.o, r:rma nofina interpretativa deverâ ser
introduzida, tendo em vista o coffeto enquadramento da A3ES, pot inclusâo
no Subsectot Administraçâo Central/Serviços e Fundos Àut6nomos da AC
(s.13112).

Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores

O Sistema Eutopeu de Contas Nacionais e Regionais (Regulamento n." UE
ri." 549/2013) (SEC 2010) estabelece como critério pan claifrcar se u{na

unidade institucionalintegra as "Administraçôes Priblicas" ou as "Instituiçôes
sem fim lucrativo ao serviço das famflias" saber se a mesma depende de

contribuiçôes obrigat6rias ou de contribuiçôes voiuntâias.

Sendo as contribuiçôes para a Caixa de Previdência dos Advogados e

Solicitadores (CPÂS) obrigat6ria (e nâo voluntârias), a mesma CPAS deverâ,

pois ser incluida no Perimetro das Administraçôes Priblicas e, dentro deste,

no Subsectot Fundos da Segurança Social (5.1314) Q.Jota Têcntca 17.45 do
SEC 2010), o que nâo parece ser o caso atual.

Em articulaçâo com os Artigos 2." e 51..", runa norma interpretativa deverâ
ser introduzida, tendo em vista o correto enquadramento da CPAS, por
inclusâo no Subsector Fundos da Seguança Social (5.1314).

Caixa Geral de Aposentaçôes

Atualmente, a CaLra Geral de Àposentaçôes (CGA) desenvolve como
actividade principal "Atividades dô Segurança Social Obrigatôria", CÂE
84.300, mas para efeitos de Contas Nacionais nâo se encontra no petimetro
correspondente, a saber Subsector Fundos da Segurança Social (5.1314), mas
sim no Subsector Administraçâo Cenual/Estado (5.13111).

Incluir o orçamento da CGA no Subsetor Estado é uma coisa, incluir no
Orçamento da Segurança Social é outra.

Em articulaçâo com os Artigos 2." e 51..", uma norma interptetativa deverâ
ser introduzida, tendo em vista o correto enquadramento da CGA, por
inclusâo no Subsector Fundos da Segurança Social (5.1314).

ADSE - Instituto de Proteçâo e Assistência na Doençar I.P.

Atualrnente, a ADSE - Instituto de Proteçâo e Âssistêncta na Doença, I.P.
(ADSE) desenvolve como actividade principal "Atividades de Segurança
Social Obrigat6ria", CÀE 84.300, mas para efeitos de Contas Nacionais nâo
se ericofltra no pedmetro cottespondente, a sabet Subsectot Fundos da

Segurança Social (5.1314), mas sim no Subsector Administraçâo
Centtal/Serviços e Fundos Aut6nomos da AC (5.13112).
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Incluir o orçamento da ADSE no Subsector Administraçâo Central/Serviços
e Fundos Autônomos da ÀC é uma coisa, incluir no Orçamento da Segurança
Social é outta.

Em articulaçâo com os Artigos 2! e 51.o, uma norrna interpretativa deverâ
ser introduzida, tendo em vista o correto enquadramento da ADSE, por
inclusâo no Subsector Fundos da Segurança Social (5.1314).

:

(tSolturatt Legislativa

O ultimo Orçamento da XI Legislatura, pat^ 20'i,1 e fla sua versâo inicial,
apfesentavâ:

187 Attigos ûo seu corpo;
25 novos artigos em legislaçâo diversa, incluindo 2 novos regimes

iuridicos;
163 Artigos alterados, em legislaçâo diversa;
1 3 normas revogatôrias.

O ultimo Orçamento da XIi Legislatura, pata 2015 e na sua versâo inicial

ryfesentava:

261 Àrtigos no seu corpo;
48 novos arrigos em legislaçâo diversa, incluindo 2 novos tegimes
juddicos;
159 artigos alterados, em legislaçâo diversa;

: 15 normas revogat6rias;
4 notmas suspensivas;
Uma norma repdstinadora.

O ultimo Orçamento da XIII Legislatura, pata 2019 e na sua versâo inicial
apfesefitava:

351 Ârtigos no seu corpo;
9 novos artigos em legislaçâo diversa; :

49 artigos alterados, em legislaçâo diversa;
5 normas revogat6rias;

' 2 ûormâs Prorogatôrias;
Uma norma interpretativa.

Base de Dados (kglslaqào) da Procuradoda-Geral Distrital de Lisboa

A LEO é uma Lei-Norma, à qual se submetem as Leis dos Orçamefltos,
enquarto Leis-Medidas, conforme iurisprudência do Tribunal
Constitucional.

Em consequência, sendo as Leis dos Orçamentos Leis-Medidas entâo nâo
deverâo as mesmas introduzir quaisquer alteraçôes em Leis-Noflnas.
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Âssim, no Arrigo 41." deverâ ser introduzida norma a estabelecer que
quaisquer altetaçôes a Leis-Medidas via Iæi do Orçamento do Estado sâo
ilegais, competentido o conhecimento e declançào de tais ilegalidades ao
Tribunal Constitucional, nos temos da alinea b) do n." 1 do Artigo 281." da
Constituiçâo.

Indeminizaçôes por Leis Ilegais

Saint Laurent d'Aigouze ffrança)

20 de julho de 2020

Por ac6rdâo do Tribunal Constitucional - Acôrdâo n3 1,84/2010, foi
confumada a condenaçâo do Estado Português ao pagamento de
indeminizaçâo, por ato legislativo ilegal e I*i de criaçâo do Municipio da
Trofa nâo tespeitou a l,ei-Qua&o de Criaçâo de Munic$ios).

A respetivâ responsabilidade patrimonial foi imputado à Assembleia dd
Repûblica, em virtude de esta ter "personalidade jur(dica", e nâo, como
habitualmente, ao Estado, via Dkeçâo-Geral do Tesouro e Finanças.

Assim, em ariculaçâo com Artigo 44." deverâ ser inuoduzida noffna
interpretativa no seotido de as indemnizaçôes por leis ilegais emanadas da
Assembleia da Repriblica sâo incluidas no orçarnento da Direçâo-Geral do
Tesouro e Finanças (ou eventualmente, da Entidade Contabilistica Estado).
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(AlexandreJosé Fereira de Abreu)
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