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ASSEMBLEIA DA REPUBLICA 

Lei n. 0 60-A/2005 

de 30 de Dezembro 

O~amanto do Estado para 2006 

A Assembleia da Republica decreta, nos termos da alf
nea g) do artigo 161.0 da Constitui\:!lo, o seguinte: 

CAPiTULO I 

Aprova~io do or~amento 

Artigo 1.0 

Aprova~o 

1 - E aprovado pela presente lei o Or\:amento do 
Estado para o ano de 2006, constante dos mapas se
guintes: 

a) Mapas I a rx, com o or\:amento da administfa\:Ao 
central, incluindo os or\:amentos dos servi\:OS e 
fundos aut6nomos; 

b) Mapas x a xrr, com o Of\:amento da seguran\:a so
cial; 

c) Mapas XIII e xrv, com as receitas e despesas dos 
subsistemas de seguranva social e de acvio so
cial; 

d) Mapa xv, com os Programas de Investimento e 
Despesas de Desenvolvimento da Administra\:!l.o 
Central (PIDDAC); 

e) Mapa XVI, com as despesas correspondentes a pro
gramas; 

j) Mapa xvrr, com as responsabilidades contratuais 
plurianuais dos servivos integrados e dos servi
vOS e fundos aut6nomos, agrupados por ministe
rios; 

g) Mapa xvm, com as transferancias para as Re
giOes Aut6nomas; 

h) Mapa xrx, com as transferancias para os municf
pios; 

1) Mapa xx, com as transferancias para as :fregue
sias; 

J) Mapa xxr, com as receitas tributarias cessantes dos 
servivos integrados, dos servivos e fundos aut6-
nomos e da seguranva social. 

2 - Durante o ano de 2006, o Govemo e autorizado a 
cobrar as contribuivOes e impostos constantes dos c6di
gos e demais legisla\:!lo tributar.ia em vigor e de acordo 
com as alteravOes previstas na presente lei. 

CAPiTULO II 

Disciplina or~amental 

Artigo 2.0 

Utilizll~o das dota~lies o~amentais 

1 - Ficam cativos 40 % do total das verbas afectas a 
Lei de Programa\:!lO Militar. 

2- Ficam cativos 7,5 % das despesas afectas ao capf
tulo 50 do Of\:amento do Estado em financiamento nacio
nal, a repartir por ministerio, mediante despacho do Mi
nistro de Estado e das Finanvas. 

3 - Ficam cativos 7,5 % do total das verbas nio refe-
ridas nos muneros anteriores, com excepv!l.o de: 

a) Remunera\:Oes certas e permanentes; 
b) Juros e outros encargos; 
c) Transferancias para as administravOes regional e 

local, Servi\:O Nacional de SaUde, seguranva so
cial e Uniio Europeia; 

d) Contribuiv!lo do Estado para a Caixa Geral de 
Aposenta\:Oes; 

e) Encargos com as forvas nacionais destacadas; 
j) PensOes de reserva e outras pensOes relativas as 

forvas militares e de seguranya. 

4 - Ficam cativos 7 ,5 % do total das verbas orvamen
tadas em aquisivio de bens e serviyos, de todos os servi
\:OS e fundos aut6nomos constantes do mapa VII, com ex
cep\:llo dos pertencentes ao Servivo Nacional de Saude. 

5 - Ficam cativos 7 ,5 % do total das verbas destina
das a abonos variaveis e eventuais de todos os serviyos e 
fundos aut6nomos constantes do mapa VII. 

6 - A cativay!lo das verbas referidas nos nlimeros an
teriores pode ser redistribufda entre servivos integrados ou 
entre fundos e servivos aut6nomos, dentro de cada minis
terio, mediante despacho do respectivo ministro. 

7 -A descativavio das verbas referidas nos n.01 I a 5 
s6 pode realizar-se por razOes excepcionais, estando sem
pre sujeita a autoriz.av!lo do Govemo, atraves do Ministro 
de Estado e das Finanvas, que decide os montantes a 
descativar em funv!lo da evolll\:Ao da execuv!lo Of\:amen
tal. 

Artigo 3.0 

Aliena~o e onen~o de im6veis 

1 - A alienay!lo e onerac!lo de im6veis pertencentes ao 
Estado ou aos organismos publicos com personalidade 
juridica, dotados ou nio de autonomia financeira, que nio 
tenham a natureza, forma e designayio de empresa, fun
da9Ao ou associavao publicas, depende de autoriza9Ao 
previa do Ministro de Estado e das Finan9as, que fixa, 
mediante despacho, a afectav!l.o do produto da aliena9!lo 
ou da onerayio. 

2 - Nos im6veis a que se refere o nlimero anterior 
incluem-se aqueles que as entidades af referidas tenham 
adquirido a particulares a qualquer titulo, incluindo a 
doavio, e que se situem dentro da margem das liguas do 
mar OU de quaisquer aguas navegaveis OU flutuaveis. 

3 - As alienavoes dos im6veis referidos nos nlimeros 
anteriores processam-se nos termos e condivOes definidos 
em despacho normativo, sendo adoptado, preferencialmen
te, o procedimento da hasta publica, sem prejufzo do re
curso ao procedimento de ajuste directo nos casos ali 
previstos, ou nos termos que vierem a ser estabelecidos 
por lei. 

4 - Independentemente da base legal, as alienavoes e 
oneravoes de im6veis, incluindo as cessoes definitivas, que 
sio sempre onerosas, tern como refer6ncia o valor apura
do em avaliavllo promovida pela Direcyio-Geral do Pa
trim6nio. 

5 - 0 disposto nos nlimeros anteriores nio se aplica: 

a) Ao patrim6nio imobiliario da seguranya social 
mencionado no artigo 39.0

; 

b) A alienav!lo de im6veis da carteira de activos do 
Fundo de Estabilizay!l.o Financeira da Seguranca 
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transformados em entidades pliblicas empresariais, 
adaptando os procedimentos naquele previstos, de 
acordo com os seguintes parfu:netros: 

i) Atribuir;ilo aos conselhos de administrar;ilo 
da compett\ncia para propor ao Ministro da 
Sallde a lista dos funcionarios e agentes a 
afectar ao quadro de supranumerarios; 

ii) Simplificacilo dos criterios a aplicar na iden
tificacllo do pessoal a afectar ao quadro de 
supranumerarios. 

Artigo 98.0 

Verbu dOlll governOll civil para apoio a auocia~ 

Durante o ano de 2006, as verbas dos orr;amentos dos 
govemos civis relativas ao apoio a associar;Oes, ao abrigo 
da competencia prevista na alfnea e) do n.0 1 do artigo 4.0

-

-A do Decreto-Lei n.0 252/92, de 19 de Novembro, tern 
como destino exclusivo o apoio a actividades de protec
cilo civil e socorro, em termos a definir por despacho do 
Ministro de Estado e da Administrar;ilo Intern.a. 

Artigo 99.0 

Regime de endito bonifi.cado l babita~o 

1 - 0 pagamento das bonificacOes de juros decorren
tes do credito a habitar;ilo, regulado pelo Decreto-Lei 
n. 0 349/98, de 11 de Novembro, relativas a im6veis loca
liz.ados nas RegiOes Aut6nomas dos Ar;ores e da Madeira 
e devidas a partir de 1 de Janeiro de 2006, passa a ser 
efectuado pela Direcr;ilo-Geral do Tesouro, atraves do 
capitulo 60 do O~amento do Estado. 

2 - Silo revogados o n.0 5 do artigo 30.0 da Lei n.0 13/ 
98, de 24 de Fevereiro, os n.08 2 e 6 do artigo 26.0 do 
Decreto-Lei n.0 349/98, de 11 de Novembro, na sua actual 
redacr;llo, o n.0 2 do artigo 4.0 do Decreto-Lei n.0 279/ 
2003, de 8 de Novembro, e a subalfnea iv) da alfnea a) 
do n.0 3 do Despacho Normativo n.0 25/2004, de 7 de 
Maio, publicado no Diario da Republica, 1.• serie-B, 
n.0 119, de 21 de Maio de 2004. 

Artigo 100.0 

Descontos efectuadOll • favor de organismos de previd!ncia 
da a-Administra~lo Ultramarina 

1 - Cessam os descontos nos vencimentos e pensOes 
dos funcionarios publicos da ex-Administracilo Ultrama
rina, destinados a instituir;Oes de previdencia, cofres e 
lutuosas, de inscrir;ao obrigat6ria ou facultativa, da ex
-Administracllo Ultramarina. 

2 - Os interessados a que se refere o ntl.mero ante
rior tem direito a restituir;llo dos montantes dos descontos 
efectuados no perfodo posterior a independencia das pro
vfncias da ex-Administrar;llo Ultramarina e que se encon
trem registados na Direcr;ilo-Geral do Tesouro. 

3 - A Direcr;ilo-Geral do Tesouro procede a restitui
r;ilo referida no ntl.mero anterior. 

4 - 0 direito a requerer a restituicilo dos montantes 
dos descontos prescreve no prazo de trt\s anos, findo o 
qual os mesmos revertem para receita do Estado. 

Artigo 101. 0 

Sistema de garantias de empr&timos para estudantes 
do ensino superior 

Fica o Govemo autorizado a instituir um sistema de 
garantias de emprestimos para estudantes do ensino supe
rior. 

Artigo 102. 0 

Objectos apreendidos por 6rgl011 de pollcia criminal 

0 Govemo e autorizado a aprovar, mediante decreto
-lei, um novo regime de aval~llo, utilizar;ilo e indemni
zacllo de bens apreendidos pelos 6rgllos de policia crimi
nal, no ftmbito de processos crime e contra-ordenacionais, 
que sejam susceptiveis de vir a ser declarados perdidos a 
favor do Estado, por forma a assegurar a celere determi
nar;llo do valor do bem para todos os efeitos. 

Artigo 103.0 

Altera~lo ao Decreto-Lei n. • 21019S, de 17 de Agmto 

E aditado ao Decreto-Lei n.0 210/95, de 17 de Agosto, 
na redacr;a:o dada pelo Decreto-Lei n.0 246/96, de 21 de 
Dezembro, o artigo 4.0

, com a seguinte redac~ilo: 

<<Artigo 4.0 

A recuperaca:o dos creditos decorrentes dos incentivos 
financeiros concedidos ao abrigo do SIII e efectuada atra
ves do processo de execur;llo fiscal nos termos previstos 
no C6digo de Procedimento e de Processo Tributario, 
constituindo a certidilo de divida emitida pela Direccllo
-Geral do Tesouro titulo executivo para esse efeito.» 

Artigo 104.0 

Altera~lo ao Plano Oficial de Contabilidade du Autarquiu 
Locais 

0 artigo 8.0 do Plano Oficial de Contabilidade das 
Autarquias Locais, aprovado pelo Decreto-Lei n.0 54-A/99, 
de 22 de Fevereiro, alterado pela Lei n.0 162/99, de 14 
de Setembro, e pelos Decretos-Leis n.08 315/2000, de 2 
de Dezembro, e 84-A/2002, de 5 de Abril, passa a ter a 
seguinte redaccilo: 

<<Artigo 8.0 

[ ... ] 
1 - Com o fun de permitir uma informar;ilo consoli

dada do conjunto do sector das administra~Oes publicas, 
OS municfpios devem remeter a Direcr;ilo-Geral do Orca
mento os seus or~amentos e contas trimestrais nos 30 dias 
subsequentes respectivamente a sua aprov~ilo e ao perlo
do a que respeitam, bem como a sua conta anual depois 
de aprovada. 

2 - A informar;ao a prestar nos termos do ntl.mero 
anterior deve ser remetida por ficheiro constante da apli
car;a:o informatica definida e fornecida pela Direcr;a:o-Geral 
do ~amento.» 

Artigo 105.0 

Cumprimento do artigo ts. 0 da Lei do Enquadramento Or~mental 

1 - 0 Govemo apresentara a Assembleia da RepUbli
ca ate 30 de Junho de 2006 um piano de trabalhos devi
damente fundamentado, estruturado e calendarizado ten-
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