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ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE FREGUESIAS 
 

Proposta de Lei n.º 37/XIV/1.ª (GOV) 
Altera a Lei de Enquadramento Orçamental 

 
PARECER 

 
Com a Proposta de Lei acabada de identificar, pretende o legislador, recolhendo da 
experiência adquirida com a implementação da Lei em vigor, as aprendizagens 
suficientes, melhorar o processo de elaboração, acompanhamento e reporte 
orçamental, conferir ao processo orçamental, maior transparência e mais estabilidade, 
inspirar maior segurança, assegurar maior confiança, imprimir melhor qualidade na 
informação de suporte. 
 
Apesar da LEI DO ENQUADRAMENTO ORÇAMENTAL, anexa à Lei nº 151/2015, de 11 de 
setembro, ter transportado para a construção do Orçamento do Estado uma reforma 
muito exigente, a qual, na sua multidimensionalidade e abrangência, além de garantir a 
estabilidade das finanças públicas e a confiabilidade da sua gestão, também era 
reconhecido e elogiada por outros países da união Europeia. 
 
No entanto, o legislador entendeu introduzir alterações várias entre as quais está 
incluída a "flexibilização dos limites do quadro plurianual" e o "incremento da 
transparência, quer no âmbito dos elementos do OE e respetiva execução orçamental, 
quer no âmbito do processo de tomada de decisão da AR". 
 
Parece, à primeira vista, que as alterações em causa fazem da Lei revidenda um 
protótipo de transparência e preclaridade. 
 

«Há um objetivo claro de aumentar a transparência, com o 
aumento do reporte de informação ao longo do ano, e 

trimestral em sede de políticas invariantes". 
- Cláudia Joaquim, Secretária de Estado do Orçamento. 

 
Na verdade, 
Para o efeito, foi criado um Grupo de Trabalho que, procedendo à avaliação dos 
métodos, princípios e processos utilizados na sua implementação, concluiu, em nome 
da preclaridade dos atos dos executores públicos, ser necessário: 

• Reforçar a transparência do processo orçamental; 

• Firmar a segurança; 

• Melhorar a qualidade da informação; 

• Contribuir para que a tomada de decisão mereça a segurança e a confiança dos 
portugueses. 
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No entanto,  
As fontes históricas relativas à tramitação do processo construtivo da Proposta de Lei 
revelam que, na sua discussão, em sede de generalidade, muitos foram os dedos 
apontados e os pontos negativos e positivos sublinhados. 
 
A Comissão Parlamentar de Orçamento e Finanças – a 5ª COF - que já tinha votado na 
especialidade a proposta do Governo de revisão da Lei de Enquadramento Orçamental 
–LEO - bem como as várias propostas de alteração apresentadas pelo PS, pelo PSD e PCP 
com o texto final a contemplar várias mudanças face ao documento que o executivo 
remeteu ao Parlamento. 
 
A própria Unidade Técnica de Apoio Orçamental - UTAO – e a Comissão de Finanças 
Públicas – CFP – apontaram-lhe inúmeras incongruências, considerando serem mais os 
pontos negativos que os positivos. A CFP relevou, essencialmente, os adiamentos, a 
protelação dos seus efeitos e resultados para um futuro mais ou menos próximo. 
 
O proponente, porém, continuou a defender as suas posições estribado na votação 
registada na Comissão Parlamentar de Orçamento e Finanças, debitando o propósito de, 
entre outros fins, o de atingir o desejado coeficiente de transparência e informação. 
 
Entre as demais, duas ideias foram notáveis: 

➢ A recalendarização dos atos construtivos do documento orçamental; 
➢ A criação de uma nova Entidade Contabilística Estado – ECE – que será 

consolidada aquando do Orçamento do Estado para o ano de 2023. 
 

Além das duas intenções legislativas mencionadas, verdadeiras travessas de segurança, 
o legislador quis adicionar outros requisitos de prestação de informação, visando 
promover maior transparência ao processo orçamental em sede de Orçamento do 
Estado e ao processo de execução orçamental, bem como dar maior vitrealidade ao 
processo de tomada de decisão. 
 
Por outro lado, 
Quis o legislador proceder a ajustes para realizar a plena transposição da Diretiva 
2011/85/UE, do Conselho, de 8 de novembro de 2011 para a ordem jurídica portuguesa. 
 
Por fim, 
A Proposta de Lei introduz ainda outros aperfeiçoamentos na transposição das regras 
orçamentais bem como nas alterações às disposições de gestão previsional e no Quadro 
Plurianual da Despesa Pública que são objeto de uma análise detalhada nos Pareceres 
recolhidos e que tivemos oportunidade de ir conhecendo. 
 
Retratando o debate político na Assembleia da República, em sede de generalidade, 
pudemos verificar que a Lei, pulverizada de novidades normativas, se abriu a propostas 
de algumas Bancadas que, com exceção do PS, a não aprovaram – o PSD absteve-se – e 
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conheceu a resistência de outras - as restantes - que a rejeitaram, apontando o dedo a 
muitas das suas ambiciosas medidas e fazendo-lhe reparos vários. 
 
Reconhecendo a necessidade de assegurar um quadro legal adequado à efetiva 
implementação da programação orçamental e à criação daquela Entidade, é-nos 
presente o Projeto de Lei e pedido, sobre ele, o Parecer da ANAFRE. 
 
Considerando que a Lei de Enquadramento Orçamental se aplica à Administração Local 
e que, no âmbito dos Orçamentos de Estado, as Freguesias ocupam, neles, um espaço 
próprio cujos conteúdos são sindicados, anualmente, pela sua Associação 
representativa, não pode a ANAFRE deixar de refletir e oferecer opinião. 
 
Todavia, como ressalta do texto da Lei… 
 
Não estão em causa alterações que, em geral, se ocupem da vida das Autarquias Locais 
ou que, especialmente, visem as Freguesias. 
 
Nos seus diretos e proclamados intuitos, as alterações em causa têm objetivos 
devidamente direcionados. 
 
Assim: 

→ O reforço dos princípios orçamentais igualmente consagrados na Lei das 
Finanças Locais; 
 

→ O dever de informação sobre matérias que não são objeto de alteração nesta 
sede; 

 

→ A passagem de mais responsabilidades aos competentes ministérios e seus 
gabinetes;  
 

→ A transposição da Diretiva Comunitária citada, de forma mais objetiva. 
 

«Hoje damos muito enfoque à despesa que se faz em 
determinado Orçamento e damos quase nenhuma 

relevância aos objetivos que aquele dinheiro permite 
concretizar» 

Secretário de Estado Adjunto e do Orçamento 
in: entrevista ao Jornal Económico 
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A FINAL: 
 
Considerando que: 
 
1 - As alterações vertidas no presente Projeto de Lei foram propostas no Relatório 
apresentado pelo Grupo de Trabalho para a Reavaliação da Lei de Enquadramento 
Orçamental, em quem se deposita a maior confiança. 
 
2 – Através do diploma apreciando, são reforçados os princípios enformadores da Lei 
das Finanças Locais, da Lei do Enquadramento Orçamental e da Lei da Execução 
Orçamental. 
 
3 – Que os ajustamentos se justificam em nome da maior transparência, da clara 
informação e da accountability da gestão pública. 
 
4 – Que se objetiva assegurar a plena transposição da Diretiva Comunitária nº 
2011/85/EU, de 08 de novembro de 2011. 
 
5 – Que o documento em causa se reveste de uma tecnicidade muito específica, na 
qual não ousamos “meter a foice”. 
 
Finalmente, 
 
6 – Porque as medidas preconizadas só, indiretamente, poderão visar ou atingir as 
Freguesias a quem, por isso, as medidas preconizadas não se aplicam… 
 
A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE FREGUESIAS não encontra razão, dúvida ou motivo para 
se opor à aprovação das medidas contidas na presente Proposta de Lei, sublinhando 
que o documento reúne condições para ser apresentado. a debate na Assembleia da 
República. 
 
Lisboa, 28 de julho de 2020 
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