
 
Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias 

 

1 

 

 

COMISSÃO DE ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS, DIREITOS, LIBERDADES E GARANTIAS 

 

 
PARECER 

 
 

Conta Geral do Estado de 2021 

 
 

I. a) Nota introdutória 

 

Cumprindo o preceituado no artigo 162.º da Constituição da República Portuguesa, a 

Conta Geral do Estado de 2021 (CGE 2021) deu entrada no dia 17 de maio de 2022 na 

Comissão de Orçamento e Finanças. 

Por email de 11 de janeiro de 2023, a Comissão de Orçamento e Finanças remeteu, nos 

termos legais e regimentais aplicáveis, à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, 

Liberdades e Garantias a Conta Geral do Estado relativa ao ano económico de 2021, a 

fim de esta elaborar o respetivo parecer no que à sua área de competência específica 

diz respeito.  

Nesta conformidade, e nos termos do artigo 205.º n.º 3 do Regimento da Assembleia da 

República, o presente parecer sobre a Conta Geral do Estado de 2021 incidirá 

exclusivamente sobre os indicadores de execução orçamental que compreendem as 

áreas sectoriais da Administração Interna, da Justiça e da Igualdade. 

 

I. b) Enquadramento geral  

 

Na elaboração do presente parecer foram tomados em consideração os mapas 

contabilísticos e demais elementos informativos relativos à “Conta Geral do Estado – 

2021” e ainda o Relatório do Orçamento de Estado para 2021. Todas os quadros 

apresentados têm a sua fonte nos elementos da CGE 2021, assinalando-se 

expressamente quando assim não seja. 
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O Orçamento do Estado para o ano de 2021 foi aprovado pela Lei n.º 75-B/2020, de 31 

de dezembro, não tendo havido nenhum retificativo a este Orçamento. 

 

A execução da despesa consolidada da Administração Central foi de 90,8% face ao 

orçamento disponível final (em 2020 foi de 89,7%). 

 

No que respeita aos programas orçamentais relevantes para as áreas da competência 

da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, verifica-se: 

a) Por um lado, que os programas PO08 – Segurança Interna e PO09 – Justiça não 

se encontram entre os que evidenciam um maior peso na despesa; e 

b) Por outro lado, que os programas PO08 – Segurança Interna e PO09 – Justiça 

tiveram graus de execução, respetivamente, de 89,7% e 90,7%. 
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II. Análise sectorial 

 

1.  Administração Interna 

Em 2021, o Programa Segurança Interna (PO08) teve um orçamento inicial, no que se 

refere ao total da despesa efetiva consolidada, de 2.169,4 milhões de euros, conforme 

quadro infra: 

 

Fonte: Quadro retirado do relatório que acompanhou o Orçamento do Estado para 2021. 
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O orçamento da despesa total efetiva consolidada do Programa Segurança Interna foi 

corrigido para 2.338,6 milhões de euros, tendo sido executado, em 2021, 2.125,3 

milhões de euros, o que correspondeu a uma execução de 90,8% face ao Orçamento 

corrigido.  
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Como se evidencia no Quadro acima, o agrupamento de Despesas com Pessoal absorveu 

1.751,9 milhões de euros, i.e., 82,4% da despesa efetiva consolidada. Este montante foi 

afeto essencialmente à GNR e à PSP (93,6%). 

 

Cumpre ainda referir o seguinte: 

- No agrupamento Aquisição de Bens e Serviços, a execução representou 8,7% (185 

milhões de euros); 

- As Transferências Correntes (TC) concentraram 5,5% (116,8 milhões de euros) da 

execução da «Despesa total consolidada» e reportaram essencialmente à ANEPC; 

- A taxa de execução do agrupamento de Transferências Correntes ascendeu a 94,1%; 

- No que diz respeito à Aquisição de Bens de Capital, a execução representou cerca de 

2,4% (50,3 milhões de euros) do total e reportou essencialmente aos orçamentos da 

SGMAI — Projetos (56,8%), GNR (19,2%) e PSP (6,5%); 

- Na SGMAI — Projetos, destaca-se a aquisição de veículos no âmbito da LPIEFSS, no 

valor de 13,8 milhões de euros e a aquisição de sistemas TIC no valor de 10,7 milhões 

de euros; 

- Na GNR, destaca-se a despesa em «investimentos militares», na ordem dos 5,9 milhões 

de euros, 

- Na PSP, refira-se, ainda, os montantes em conservação ou reparação (0,8 milhões de 

euros) e em construção (0,6 milhões de euros). 

 

Relativamente à repartição da despesa do Programa Segurança Interna por medida 

orçamental, ela consta do quadro abaixo reproduzido: 
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Destacam-se, pelo seu peso, a medida 011 — «Segurança e Ordem Públicas — Forças 

de Segurança», a medida 014 - «Segurança e ordem públicas – Proteção civil e luta 

contra incêndios» e a medida 023 – «Saúde – Serviços individuais de saúde». 

  

2. Justiça 

Em 2021, o Programa Justiça (PO09) teve um orçamento inicial, no que se refere ao total 

da despesa efetiva consolidada, de 1.495,3 milhões de euros, conforme quadro infra: 
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Fonte: Quadro retirado do relatório que acompanhou o Orçamento do Estado para 2021. 

 

A despesa total efetiva consolidada do Programa Justiça foi corrigida para 1.577,4 

milhões de euros, tendo sido executado, em 2021, um total consolidado de 1.430 

milhões de euros.  
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O Programa registou, assim, uma execução da despesa efetiva consolidada inferior em 

147,4 milhões de euros ao Orçamento Corrigido, apresentando um grau de execução do 

Orçamento Corrigido de 90,7%. 

 

Por componentes, verifica-se que 95,2% da despesa executada respeita a despesas 

correntes, com realce para as despesas com o pessoal, que representam 70,8% da 

despesa total, e as despesas com a aquisição de bens e serviços, que totalizaram 22,8% 

da despesa total. Destacam-se ainda as despesas de capital, que representam 4,8% do 

total da despesa efetiva do Programa. 

 

Relativamente à repartição da despesa do Programa por medida orçamental, salienta-

se sobretudo o peso das medidas 009 — Segurança e Ordem Públicas — Administração 
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e Regulamentação, 012 — Segurança e Ordem Públicas — Sistema Judiciário e 013 — 

Segurança e Ordem Públicas — Sistema Prisional, de Reinserção Social e de Menores, 

que, no conjunto, representam 89,8% da execução da despesa efetiva total não 

consolidada do Programa, conforme se pode verificar no quadro infra: 

 

 

 

Quanto à receita cobrada líquida do Programa Justiça, constata-se que a mesma 

totalizou, em 2021, o montante de 1.344,1 milhões de euros, sendo inferior à previsão 

inicial em 165,5 milhões de euros, e inferior à previsão corrigida em mais 10,5 milhões 

de euros, conforme decorre do quadro infra: 
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O Programa registou o montante de 615,4 milhões de euros de receitas de impostos, 

tendo apresentado uma taxa de execução de 97% face ao orçamento inicial.  

No que se refere às receitas próprias consolidadas, estas totalizaram o valor de 724,6 

milhões de euros, com uma taxa de execução de 86,1% face à previsão inicial. 

No Relatório da CGE regista-se que, face ao ano anterior, verificou-se uma subida de 

cerca de 34,3 milhões de euros na cobrança de Receita Própria.  

 

Destaca-se que a quebra de receitas próprias (-116,9 milhões de euros) face ao 

inicialmente previsto para 2021 foi resultado sobretudo da redução da atividade 

económica e dos tribunais provocada pela pandemia de COVID-19, tendo sido, em parte, 

compensada pela aplicação de Saldos de Gerência de anos anteriores, no montante não 

consolidado de cerca de 126,2 milhões de euros (cerca de 9,4% da receita efetiva 

cobrada). 

Relativamente às receitas com origem em fundos comunitários, foi registado o 

montante de 4,1 milhões de euros de receita cobrada líquida, à semelhança do registado 

no ano anterior. 

 

3. Igualdade 

 

O eixo da “Cidadania e Igualdade” integra-se no âmbito de intervenção do Programa 

Orçamental Governação PO02. 

 

Do ponto de vista dos resultados, o Programa, na sua totalidade, com uma dotação 

corrigida consolidada (exclui ativos e passivos financeiros) ascendeu a cerca de 1,2 mil 

milhões de euros, registando, assim, uma taxa de execução orçamental de 85,5%. 
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Na área da igualdade, conforme se pode constatar no quadro supra, as medidas 

operacionalizadas no âmbito da Estratégia Nacional para a Igualdade e a Não 

Discriminação — Portugal + Igual apresentam os seguintes dados: (i) nas matérias de 

igualdade entre mulheres e homens (IMH) há 100% de execução (22 medidas); (ii) nas 

matérias de prevenção e combate à violência contra as mulheres e violência doméstica 

(VMVD) há 100% de execução (11 medidas); (iii) nas matérias de combate à 

discriminação em razão da orientação sexual, identidade e expressão de género e 

caraterísticas sexuais (OIEC) há 100% de execução (4 medidas). 

 

A taxa de execução relativa ao objetivo «Promover as políticas públicas de integração 

na área das migrações e das comunidades ciganas» atingiu uma execução global de 91%, 

destacando a CGE 2021 que a as metas não foram alcançadas no que respeita aos 

projetos aprovados de Associações Representativas de Pessoas Ciganas (ARPC) e ao 

número de ações de formação dirigidas a ARPC no âmbito do PAAC, dado que este 

apenas foi lançado em 20 de setembro. Por outro lado, destaca-se o envolvimento de 4 

mil crianças, jovens e familiares ciganos abrangidos por projetos do Programa Escolhas 
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e, bem assim, o número de ações de formação e sensibilização sobre a história e cultura 

cigana dirigidos a profissionais da Segurança Social e profissionais de proteção de 

crianças e jovens. 

 

No quadro da despesa por medidas do Programa Governação (PO02), uma referência à 

execução da medida relativa à «Segurança e ação social - violência doméstica - 

prevenção e proteção à vítima (082)» que ficou aquém, quer do Orçamento Inicial (6 

milhões de euros) quer do Orçamento Corrigido (6,5 M€), dado que foram executados 

5,3 milhões de euros (- 1,2 milhões de euros face ao orçamento corrigido). 

 

 

 

 

 

  




