
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Proposta de Lei n.º 2/XV

Exposição de Motivos

O processo eleitoral de 2022, prolongado pela repetição das eleições legislativas nas 

assembleias de voto do círculo eleitoral da Europa e com a consequente dilação da data de 

tomada de posse do novo Governo Constitucional, coincidiu com o primeiro ano da entrada 

em vigor das regras associadas ao regime transitório e ao novo calendário orçamental previsto 

na Lei de Enquadramento Orçamental, aprovada pela Lei n.º 151/2015, de 11 de setembro, 

na redação conferida pela Lei n.º 41/2020, de 18 de agosto.

A experiência da aplicação dos referidos regime transitório e calendário orçamental por um 

período mais longo, que se prolongará pelo primeiro semestre de 2022, evidenciaram a 

necessidade de se proceder a ajustamentos às regras aplicáveis ao processo orçamental nas 

situações em que a tomada de posse de novos governos tenha impacto no calendário 

orçamental.

Neste contexto, as alterações propostas visam garantir o normal funcionamento da 

administração pública e, em particular, o cumprimento de compromissos já assumidos 

enquanto se encontrar em vigor o regime transitório de execução orçamental.

Adicionalmente pretende-se assegurar que os prazos de apresentação das diferentes fases do 

processo orçamental são compatíveis com a data de início de funções dos governos.

Assim:

Nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 197.º da Constituição, o Governo apresenta à
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Assembleia da República a seguinte proposta de lei, com pedido de prioridade e urgência:

Artigo 1.º

Objeto

A presente lei procede à quinta alteração à Lei de Enquadramento Orçamental, aprovada em 

anexo à Lei n.º 151/2015, de 11 de setembro, alterada pelas Leis n.ºs 114/2017, de 29 de 

dezembro, 2/2018, de 29 de janeiro, 37/2018, de 7 de agosto, e 41/2020, de 18 de agosto.

Artigo 2.º

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

Os artigos 39.º e 58.º da Lei n.º 151/2015, de 11 de setembro, na sua redação atual, passam

a ter a seguinte redação:

«Artigo 39.º

[…]

1 - […].

2 - […].

3 - […].

4 - Quando a proposta de lei do Orçamento do Estado seja apresentada no 

prazo a que se refere o n.º 2, ainda que a proposta de lei do Orçamento do 

Estado para o ano subsequente seja apresentada até 10 de outubro, o 

Governo apresenta à Assembleia da República a proposta de lei das 

Grandes Opções para esse ano subsequente no prazo referido no n.º 1 do 

artigo 34.º ou no prazo referido no n.º 2, caso este termine em data

posterior.

Artigo 58.º

[…]
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1 - […].

2 - […]. 

3 - […].

4 - Durante o período transitório em que se mantiver a prorrogação de vigência 

da lei do Orçamento do Estado respeitante ao ano anterior, a execução 

mensal dos programas em curso não pode exceder o duodécimo da despesa 

total da missão de base orgânica, com exceção das despesas referentes a 

prestações sociais devidas a beneficiários dos sistemas de proteção social, a 

direitos dos trabalhadores, a aplicações financeiras e encargos da dívida, a 

despesas associadas à execução de fundos europeus, bem como a despesas 

destinadas ao pagamento de compromissos já assumidos e autorizados 

relativos a projetos de investimento não cofinanciados ou a despesas 

associadas a outros compromissos assumidos cujo perfil de pagamento não 

seja compatível com o regime duodecimal. 

5 - […].

6 - […]. 

7 - Nos termos e para os efeitos do disposto no presente artigo, o Governo 

aprova um decreto-lei com as normas necessárias para a execução do 

orçamento transitório, designadamente quanto às dotações orçamentais 

cujo perfil de pagamento não seja compatível com o regime duodecimal nos 

termos do n.º 4.

8 - Para efeitos do disposto nos números anteriores, os decretos-leis de 

execução das leis do Orçamento do Estado que entrem em vigor com atraso 

estabelecem os procedimentos a adotar nos casos em que nestas deixem de 

constar dotações ou sejam modificadas designações de rubricas existentes 
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no Orçamento do Estado anterior e por conta das quais tenham sido 

efetuadas despesas durante o período transitório.»

Artigo 3.º

Entrada em vigor e produção de efeitos

A presente lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação e produz efeitos a 1 de 

janeiro de 2022.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 8 de abril de 2022

O Primeiro-Ministro

O Ministro das Finanças

A Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares


