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 Estabilidade e sustentabilidade: 

 Plano Macro: políticas consistentes com níveis de 

receita previsíveis; 

 Plano Micro: despesa pública deve ser orientada 

para os resultados pretendidos com a política 

pública. 



 

 Âmbito; 

 Princípios e regras orçamentais; 

 Processo orçamental: 

 Quadro orçamental plurianual; 

 Conteúdo e estrutura do OE: 

 Orçamentação por programas; 

 Reporte: 

 Contabilidade patrimonial. 

 



 

 Âmbito: convergência do universo da 

Administração Pública em CP em com o 

universo definido em CN; 

 



 

 Princípios e regras orçamentais: 

 Plurianualidade; 

 Especificação; 

 Equilíbrio orçamental; 

 Equidade intergeracional; 

 Estabilidade orçamental; 

 Solidariedade recíproca; 

 Transparência orçamental; 



 

 Princípio de estabilidade orçamental: 

 Situação de equilíbrio ou excedente orçamental, 

calculada de acordo com a definição constante 

do SEC95 nas condições estabelecidas para cada 

um dos subsectores; 

 No subsector da SS:  

 Neutralidade dos Fundos (FSE); 

 Especialização do exercício, caixa ajustada. 

 Receita consignada – utilização de saldos, fefss 

 



 

 Equidade intergeracional: 

 No OSS especial relevo para a incidência 

orçamental das pensões de reforma: 

 

 Entre 2006/2011: +26% 

 Entre 2002/2011: +71% 

 

 Anexo sustentabilidade (LBSS) 



 

 Solidariedade recíproca: 

 Contribuição proporcional 

 Saldo orçamental da SS: excedente em termos 

globais 

 



 

 Processo orçamental: 

 Saldo Orçamental: regra 

 Definido de acordo com o SEC95: elimina-se disparidade 
CP/CN: 

 Saldo orçamental corrigido de efeitos cíclicos e medidas 
temporárias não pode ser inferior ao objetivo de médio 
prazo (- 0.5%); 

 Saldo anual: equilíbrio orçamental de CP; 

 Manutenção do saldo orçamental no ciclo económico. 

 Desvios devem ser corrigidos nos anos seguintes → 
trajetória de ajustamento compatível com o objetivo a 
consagrar no PEC e Quadro Plurianual;  

 Confronto entre várias soluções de ajustamento e seu 
impacto na atividade económica. 

 

 



 

 Processo orçamental: 

 Saldo Orçamental: regra 

 Trajetória do défice e do rácio da dívida das 

administrações públicas depende de outros fatores: 

 Responsabilidades implícitas não contabilizadas: 

despesa futura com pensões; 

 



 

 Processo orçamental: 

 Quadro plurianual de programação orçamental; 

 Fixação de regra de despesa: objetivos 4 anos; 

 

 Reduz margem de manobra para a discricionariedade 

→ disciplina orçamental; 

 



 

 Processo orçamentação na SS: 

 Entidade coordenadora do OSS: IGFSS 

 Importantes desafios de coordenação; 

 Conciliação de objetivos de consolidação orçamental 

com pressão na despesa da segurança social 

decorrente de: 

 Envelhecimento da população; 

 Conjuntura económica (estabilizadores 

automáticos). 

 Peso despesa OSS na despesa pública: 30% da 

qual 90% são prestações sociais 

 

 



 

 Processo orçamentação na SS: 

 Quadro plurianual de programação orçamental: 

 Processo orçamental baseado na lógica top-down 

 PEC tem sido instrumento de programação orçamental 

a médio prazo, mas não tem mecanismo endógeno de 

correção dos desvios face às intenções do PEC –desvios 

devem ter origem em desvios do cenário 

macroeconómico  

 PEC 2010-2013: 7,1, 7,0 e 6,9M€ em 2011, 2012 e 2013 

respetivamente; 

 

 



 

 Processo orçamentação na SS: 

 Quadro Plurianual de programação orçamental: 

 SS não foi excluída da aplicação de limites de despesa 

por programa; 

 Abrange receitas gerais; 

 Pressão sobre o financiamento do sistema: 

 Rigidez da despesa: programas e prestações 

 Peso da despesa da SS na despesa pública: 30% 

 Peso das receitas gerais no financiamento do OSS: + 

30% 

 

 



 

 Conteúdo e estrutura do OSS : 

 Especificação; 

 Equilíbrio; 

 Orçamentação de base zero; 



 

 Conteúdo e estrutura do OSS : 

 Especificação; 

 Detalhe e complexidade excessiva da especificação do 

OSS:  

 Funcional, Económica, Patrimonial 

 Discriminação orçamental de acordo com LBSS:  

 Subsistema (natureza); 

 Regras de financiamento do sistema (adequação 

seletiva das fontes de financiamento). 

 Programas: ainda uma faculdade na LEO. 

 

 



 

Orçamentação na Segurança Social: 

 Especificação; 

 Estrutura de programas no OE é ainda incompleta: 

falta avançar para um modelo de orçamentação por 

programas baseada no desempenho.  

 Experiência na Segurança Social: programa piloto – 

RCCI: 

 Definição de objetivos estratégicos; 

 Definição de ações, objetivos e indicadores de 

desempenho operacional (performance) 

 

 



 

 Conteúdo e estrutura do OSS : 

 Equilíbrio: 

 Receita efetiva ≥ Despesa efetiva  

 Saldos do Sistema Previdencial revertem a favor do 

FEFSS  



 

 Conteúdo e estrutura do OSS : 

 Orçamentação de base zero: 

 Avaliação da despesa no OSS face aos 

constrangimentos orçamentais – reorientação da 

despesa pública face às prioridades; 

 Necessidade de articulação dos objetivos fixados a 

cada ISS, com as prioridades definidas nas GOP. 



 

 Execução orçamental: 

 Regime especial de execução; 

 Assunção de compromissos - especificidades; 

 Alterações orçamentais; 

 Controlo orçamental; 

 Gestão por objetivos; 

 Reporte. 

 



 

 Execução orçamental: 

 Regime especial de execução:  

 Gestão global: IGFSS; 

 Execução com base em planos de tesouraria; 

 Tesouraria única do sistema; 

 Saldos de gerência consignados; 

 Regras de execução anual no DL EO; 

 

 

 

 



 

 Execução orçamental: 

 Assunção de compromissos: 

 Reforço dos procedimentos de controlo de despesa: 

LCPA; 

 Especificidades do Sistema: prestações sociais  

representam 90% da despesa efetiva (70% da despesa 

total e ativos financeiros 25%); 

 

 

 



 

 Execução orçamental: 

 Alterações orçamentais; 

 Maior responsabilidade cometida ao MSSS; 

 Artigo 51.º: regras previstas no DL 71/95 

 Salvaguarda do sistema previdencial: reforço de 

transferências para outros subsectores passa a ser 

competência da AR; 

 

 

  



 

 Execução orçamental: 

 Controlo orçamental na SS: 

 Contabilidade orçamental e patrimonial; 

 Base caixa: previsão de necessidades de tesouraria e 

financiamento do sistema em termos globais; 

 Fragmentação: ultrapassada na SS com orçamento 

consolidado que permite avaliar a posição do 

subsector; 

 Sistema de suporte à avaliação de desempenho na SS: 

o BSC; definição  de processos, objetivos e metas.   


