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O ORÇAMENTO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA PORTUGUESA E 
A SUA EVOLUÇÃO 

 

 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA PORTUGUESA 

ORIGINAL 

ARTIGO 108.º 
(Orçamento) 

 
1. A lei do orçamento, a votar anualmente pela Assembleia da República, conterá: 

 

a) A discriminação das receitas e a das despesas na parte respeitante às dotações 

globais correspondentes às funções e aos Ministérios e Secretarias de Estado; 

b) As linhas fundamentais de organização do orçamento da segurança social. 

 

2. O Orçamento Geral do Estado será elaborado pelo Governo, de harmonia com a 

lei do orçamento e o Plano e tendo em conta as obrigações decorrentes de lei ou de 

contrato. 

 

3. O Orçamento será unitário e especificará as despesas, de modo a evitar a 

existência de dotações ou fundos secretos. 

 

4. O Orçamento deverá prever as receitas necessárias para cobrir as despesas, 

definindo a lei as regras de elaboração e execução e o período de vigência do 

Orçamento, bem como as condições de recurso ao crédito público. 

 

5. A execução do Orçamento será fiscalizada pelo Tribunal de Contas e pela 

Assembleia da República, que, precedendo parecer daquele tribunal, apreciará e 

aprovará a Conta Geral do Estado, incluindo a da segurança social. 
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CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA PORTUGUESA 
I REVISÃO CONSTITUCIONAL [1982] 

 

ARTIGO 108.º 
(Orçamento) 

 

1. O Orçamento do Estado contém:  

a) A discriminação das receitas e despesas do Estado  

b) O orçamento da segurança social.  

2. O Orçamento é elaborado de harmonia com as opções do Plano e tendo em conta 

as obrigações decorrentes de lei ou de contrato.  

3. A proposta de Orçamento é apresentada pelo Governo e votada na Assembleia 

da República, nos termos da lei. 

4. A proposta de Orçamento é acompanhada do relatório justificativo das variações 

das previsões das receitas e despesas relativamente ao Orçamento anterior e ainda 

de relatórios sobre a dívida pública e as contas do Tesouro, bem como da situação 

dos fundos e serviços autónomos. 

5. O Orçamento é unitário e especifica as despesas segundo a respectiva 

classificação orgânica e funcional, de modo a impedir a existência de dotações e 

fundos secretos 

 

6. O Orçamento deverá prever as receitas necessárias para cobrir as despesas, 

definindo a lei as regras de elaboração e da sua execução e o período de vigência 

do Orçamento, bem como as condições de recurso ao crédito público. 

 
7. A proposta de Orçamento é apresentada e votada nos prazos fixados na lei, a 

qual prevê os procedimentos a adoptar quando aqueles não puderem ser 

cumpridos. 
 
8. A execução do Orçamento será fiscalizada pelo Tribunal de Contas e pela 

Assembleia da República, que, precedendo parecer daquele tribunal, apreciará e 

aprovará a Conta Geral do Estado, incluindo a da segurança social. 
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CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA PORTUGUESA 
  II REVISÃO CONSTITUCIONAL [1989] 

ARTIGO 108.º 
(Orçamento) 

 
 

1. O Orçamento do Estado contém:  

a) A discriminação das receitas e despesas do Estado, incluindo as dos 

fundos e serviços autónomos;  

b) O orçamento da segurança social.  

2. O Orçamento é elaborado de harmonia com as grandes opções do plano anual e 

tendo em conta as obrigações decorrentes de lei ou de contrato.  

3. O Orçamento é unitário e especifica as despesas segundo a respectiva 

classificação orgânica e funcional, de modo a impedir a existência de dotações e 

fundos secretos, podendo ainda ser estruturado por programas.  

4. O Orçamento prevê as receitas necessárias para cobrir as despesas, definindo a 

lei as regras da sua execução, as condições a que deverá obedecer o recurso ao 

crédito público e os critérios que deverão presidir às alterações que, durante a 

execução, poderão ser introduzidas pelo Governo nas rubricas de classificação 

orgânica no âmbito de cada programa orçamental aprovado pela Assembleia da 

República, tendo em vista a sua plena realização. 

 
 
 

Artigo 109.º 
 (Elaboração do Orçamento) 

1. A lei do Orçamento é elaborada, organizada, votada e executada, de acordo com 

a respectiva lei de enquadramento, que incluirá o regime atinente à elaboração e 

execução dos orçamentos dos fundos e serviços autónomos.  

2. A proposta de Orçamento é apresentada e votada nos prazos fixados na lei, a 

qual prevê os procedimentos a adoptar quando aqueles não puderem ser 

cumpridos. 
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3. A proposta de Orçamento é acompanhada de relatórios sobre:  

a) A previsão da evolução dos principais agregados macroeconómicos com 

influência no Orçamento, bem como da evolução da massa monetária e suas 

contrapartidas;  

b) A justificação das variações de previsões das receitas e despesas 

relativamente ao Orçamento anterior;  

c) A dívida pública, as operações de tesouraria e as contas do Tesouro;  

d) A situação dos fundos e serviços autónomos;  

e) As transferências orçamentais para as regiões autónomas;  

f) As transferências financeiras entre Portugal e o exterior com incidência 

na proposta do Orçamento;  

g) Os benefícios fiscais e a estimativa da receita cessante.  

Artigo 110.º 
(Fiscalização) 

A execução do Orçamento será fiscalizada pelo Tribunal de Contas e pela 

Assembleia da República, que, precedendo parecer daquele tribunal, apreciará e 

aprovará a Conta Geral do Estado, incluindo a da segurança social.  
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CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA PORTUGUESA 
IV REVISÃO CONSTITUCIONAL [1997] 

 

ARTIGO 105.º 
(Orçamento) 

 
 

1. O Orçamento do Estado contém:  

a) A discriminação das receitas e despesas do Estado, incluindo as dos 

fundos e serviços autónomos;  

b) O orçamento da segurança social.  

2. O Orçamento é elaborado de harmonia com as grandes opções em matéria de 

planeamento e tendo em conta as obrigações decorrentes de lei ou de contrato.  

3. O Orçamento é unitário e especifica as despesas segundo a respectiva 

classificação orgânica e funcional, de modo a impedir a existência de dotações e 

fundos secretos, podendo ainda ser estruturado por programas.  

4. O Orçamento prevê as receitas necessárias para cobrir as despesas, definindo a 

lei as regras da sua execução, as condições a que deverá obedecer o recurso ao 

crédito público e os critérios que deverão presidir às alterações que, durante a 

execução, poderão ser introduzidas pelo Governo nas rubricas de classificação 

orgânica no âmbito de cada programa orçamental aprovado pela Assembleia da 

República, tendo em vista a sua plena realização. 

 
 
 

Artigo 106.º 
(Elaboração do Orçamento) 

1. A lei do Orçamento é elaborada, organizada, votada e executada, anualmente, de 

acordo com a respectiva lei de enquadramento, que incluirá o regime atinente à 

elaboração e execução dos orçamentos dos fundos e serviços autónomos.  

2. A proposta de Orçamento é apresentada e votada nos prazos fixados na lei, a 

qual prevê os procedimentos a adoptar quando aqueles não puderem ser 

cumpridos. 

3. A proposta de Orçamento é acompanhada de relatórios sobre:  
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a) A previsão da evolução dos principais agregados macroeconómicos com 

influência no Orçamento, bem como da evolução da massa monetária e suas 

contrapartidas;  

b) A justificação das variações de previsões das receitas e despesas 

relativamente ao Orçamento anterior;  

c) A dívida pública, as operações de tesouraria e as contas do Tesouro;  

d) A situação dos fundos e serviços autónomos;  

e) As transferências de verbas para as regiões autónomas e as autarquias 

locais;  

f) As transferências financeiras entre Portugal e o exterior com incidência 

na proposta do Orçamento;  

g) Os benefícios fiscais e a estimativa da receita cessante.  

Artigo 110.º 
 (Fiscalização) 

A execução do Orçamento será fiscalizada pelo Tribunal de Contas e pela 

Assembleia da República, que, precedendo parecer daquele tribunal, apreciará e 

aprovará a Conta Geral do Estado, incluindo a da segurança social.  
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CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA PORTUGUESA 
  VII REVISÃO CONSTITUCIONAL [2005]1 

 

Artigo 105.º 
(Orçamento)  

1. O Orçamento do Estado contém:  

a) A discriminação das receitas e despesas do Estado, incluindo as dos 

fundos e serviços autónomos;  

b) O orçamento da segurança social.  

2. O Orçamento é elaborado de harmonia com as grandes opções em matéria de 

planeamento e tendo em conta as obrigações decorrentes de lei ou de contrato.  

3. O Orçamento é unitário e especifica as despesas segundo a respectiva 

classificação orgânica e funcional, de modo a impedir a existência de dotações e 

fundos secretos, podendo ainda ser estruturado por programas.  

4. O Orçamento prevê as receitas necessárias para cobrir as despesas, definindo a 

lei as regras da sua execução, as condições a que deverá obedecer o recurso ao 

crédito público e os critérios que deverão presidir às alterações que, durante a 

execução, poderão ser introduzidas pelo Governo nas rubricas de classificação 

orgânica no âmbito de cada programa orçamental aprovado pela Assembleia da 

República, tendo em vista a sua plena realização. 

Artigo 106.º 
(Elaboração do Orçamento) 

1. A lei do Orçamento é elaborada, organizada, votada e executada, anualmente, de 

acordo com a respectiva lei de enquadramento, que incluirá o regime atinente à 

elaboração e execução dos orçamentos dos fundos e serviços autónomos.  

2. A proposta de Orçamento é apresentada e votada nos prazos fixados na lei, a 

qual prevê os procedimentos a adoptar quando aqueles não puderem ser 

cumpridos.  

3. A proposta de Orçamento é acompanhada de relatórios sobre:  

                                                                        
1
 A Constituição da República Portuguesa de 2 de Abril de 1976, na redacção que lhe foi dada pelas Leis 

Constitucionais n.os 1/82, de 30 de Setembro, 1/89, de 8 de Julho, 1/92, de 25 de Novembro, 1/97, de 20 
de Setembro, 1/2001, de 12 de Dezembro, e 1/2004, de 24 de Julho, é alterada nos termos dos artigos 
seguintes. 
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a) A previsão da evolução dos principais agregados macroeconómicos com 

influência no Orçamento, bem como da evolução da massa monetária e suas 

contrapartidas;  

b) A justificação das variações de previsões das receitas e despesas 

relativamente ao Orçamento anterior;  

c) A dívida pública, as operações de tesouraria e as contas do Tesouro;  

d) A situação dos fundos e serviços autónomos;  

e) As transferências de verbas para as regiões autónomas e as autarquias 

locais;  

f) As transferências financeiras entre Portugal e o exterior com incidência 

na proposta do Orçamento;  

g) Os benefícios fiscais e a estimativa da receita cessante.  

Artigo 107.º 
(Fiscalização) 

A execução do Orçamento será fiscalizada pelo Tribunal de Contas e pela 

Assembleia da República, que, precedendo parecer daquele tribunal, apreciará e 

aprovará a Conta Geral do Estado, incluindo a da segurança social.  

 


