


Finanças Públicas

Aula 22-09-2020

Conceitos Iniciais

O Direito das Finanças Públicas está profundamente conectado com a existência do Estado e o

exercício das funções públicas por parte do Estado.

O estado existe para garantir a ordem e a vida em sociedade, tornando-se fulcral a sua

intervenção. Essa intervenção pública implica despesa, isto é, um gasto. Ao gerar despesa, vai

implicar a existência de meios capazes de satisfazer essa mesma despesa, ou seja, a receita.

Mas será que tem mesmo de ser o Estado a fazê-lo?

O Estado é agora a entidade reguladora - permite que os privados produzam, porém tem de as

regular para garantir os direitos económicos, sociais e culturais a todos - regular a intervenção

dos privados, garantindo o controlo da relação entre produtor e consumidor, consiste num

terceiro independente.

O Estado existe e em grande medida para desempenhar uma função de ordenação social. O

estado para satisfazer essas necessidades têm de intervir e consequentemente essa

intervenção gera despesa. Uma intervenção pública implica - se não sempre- 99 % das vezes a

despesa, um gasto. Para agir, para intervir é preciso gastar. Necessariamente são precisos

meios para satisfazer essa despesa, essa necessidade. Para gastar é preciso arrecadar. A

existência de receitas é por isso fundamental.

Elementos:

1. Estado

2. Atividade pública

3. Intervenção como exercício dessa atividade

4. Gasto

5. Receita

A atividade financeira significa uma afetação de recursos (bens) à satisfação de necessidades

económicas coletivas.

O Estado é agora regulador - permite que as privadas produzam, porém tem de regular para

garantir os direitos económicos, sociais e culturais a todos - regular a intervenção dos agentes

privados, garantindo o controlo da relação entre produtor e consumidor, consiste num terceiro

independente.

O estado só deve intervir na reserva do possível, isto é, até onde o orçamento permite,

portanto, as finanças públicas condicionam a intervenção do Estado.

Mas como definir a reserva do possível? A partir do caso concreto.
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As finanças públicas estão justificadas pela existência do Estado, mas simultaneamente

dependentes de uma opção política. As finanças públicas são sempre objeto de análise

jurisdicional, uma vez que a sua existência interfere nos direitos económicos e sociais.

Falhas de mercado - geram a necessidade de o estado fazer uma compensação - o caso das

externalidades negativas (poluição ou os monopólios).

- A assimetria de informação - quando uma parte sabe mais do que a outra e, portanto a que

sabe mais tende a aproveitar-se da outra. Por isso, o estado é chamado a intervir de modo a

tentar equilibrar a situação. E de que forma pode fazê-lo? Através, por exemplo, de fichas de

leitura mais simples e claras.

- Intervenção macroeconómica - no caso de um processo inflacionista, o estado tem de intervir

- apenas ele é globalmente capaz de travar a inflação (os privados não o conseguem fazer, pois

só o estado é global e transversal).

Conclusões

O Estado existe porque existem necessidades coletivas.

O Estado tem de arrecadar receitas de forma a posteriormente realizar despesas.

Os direitos fundamentais são cruciais e a base de um estado de direito (construção do poder

público), mas num estado social de direito a intervenção do Estado é fundamental sobretudo

no que diz respeito aos direitos económicos e sociais (de segunda geração).

Compete ao Estado garantir a regulação da atividade económica, mesmo num estado onde o

seu papel não é predominante, proteção da esfera jurídica quer de quem for.

Garantir que o mínimo de existência seja garantido.

Condicionamento da quantidade de receita arrecadada - é esta que vai permitir a despesa.

Algumas medidas foram consideradas inconstitucionais justamente porque implicam um

retrocesso social e desigualdade.

Mínimo social- não temos uma checklist que se possa construir, temos tendências.

Dívidas públicas- o Governo vai aos mercados financeiros pedir dinheiro aos privados- títulos

de dívida

Não há nenhuma lei que fixa mínimos e máximos de despesa pública.

Em que medida é preferível aumentar os impostos em 3% de modo a aumentar os salários

mínimos.
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Recapitulação

O que são as Finanças Públicas, porque são necessárias, qual o seu contexto. Qual a sua

necessidade (ancorada com a necessidade de intervenção que a constituição confere ao

estado, conectada aos direitos fundamentais e direitos económicos e sociais). Determinar que

mesmo que os privados intervenham, há sempre um espaço para a intervenção do Estado, seja

na questão da regulação, seja igualmente pela necessidade de satisfazer falhas do mercado e

falhas de igualdade.

Intervenção do Estado - “internalizar” a externalidade.

As funções financeiras do Estado são 3:

1. Afetação de recursos- compete ao serviço financeiro público arrecadar receitas

públicas para satisfazer as necessidades públicas.

2. Redistribuição de recursos- procura que o direito tem intrínseca a si combater as

desigualdades e de reequilibrar e redistribuir.

3. Estabilização económica - através da intervenção macroeconómica.

Finalidades

As finanças públicas almejam duas coisas fundamentais, uma económica pura e dura que é a

questão da racionalidade de modo a atingir a maior afetividade possível, outra é a da justiça -

maximizar o bem da sociedade.

Todos os Estados têm as mesmas finanças públicas?

A amplitude das finanças públicas vai depender do quadro institucional, das políticas, das

parcerias que o estado vai poder fazer com os agentes sociais e com os privados.
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Amplitude e Densidade - Finanças Públicas:

1) Quadro Constitucional ( tipo de Estado + direitos promovidos)

2) Decisão Política

3) Espaço ocupado pelos vários setores económicos

O Estado procura parceiros (quer com privados, quer com públicos) para melhorar a sua

intervenção - torná-la mais eficaz, e diminuir o peso nas Finanças Públicas.

Parcerias: partilha de riscos, despesa e responsabilidade. O primeiro responsável será sempre o

Estado, mas não significa que não se possa associar a terceiros para concretizar os vários

direitos. Existem ainda entidades reguladoras, revelando haver sempre um controlo.

Aula 25-09-2020

O Estado se associa a um terceiro de forma a que este o auxilie a concretizar os direitos

constitucionalmente consagrados. Se o Estado tem dificuldade em arrecadar as receitas, faz

sentido criar parcerias criar com o setor privado e com outros agentes sociais, onde há partilha

de riscos (parcerias privadas ou sociais, respetivamente).

Interessa para a sanidade financeira-pública a possibilidade de o Estado se associar a terceiros

para garantir a concretização dos direitos constitucionalmente consagrados. Todas as parcerias

público-privadas têm associadas um conjunto de cláusulas, ditas financeiras, onde se

estabelecem fórmulas muito complicadas onde se projetam compensações aos privados caso

as receitas obtidas com a exploração de certa obra não sejam as projetadas aquando da

parceria.

Nestas cláusulas financeiras igualmente se incluem algumas regras quanto à necessidade de

compensar financeiramente o privado caso o Estado altere alguma das regras específicas da

utilização.

No caso da ponte, há um acórdão onde o governo, precisamente para tentar não pagar um

suplemento à concessionária, tentou aumentar o preço das passagens de uma forma

exorbitante. Isto levou ao TC a olhar para este aumento de modo a fazer um juízo se aquela

parceria podia ou não ser efetivamente compatibilizada com os direitos constitucionalmente

consagrados.
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A ideia nuclear que deve estar subjacente é esta- o primeiro responsável pela concretização

dos direitos é o Estado, mas isto não significa que não se possa associar a terceiros, o

importante é a forma como o faz- não deve mergulhar-se em contratações que penalizam o

honorário público. A renegociação da própria contratação também tem associada a si

compensações. É importante relembrar que a ação do Estado também é controlada.

Legislação: os direitos que mais empenham a intervenção do estado são direitos económicos,

sociais e culturais, artigos 58º a 62º. São direitos programáticos que precisam de ser

continuados e trabalhados que precisam da intervenção pública.

O direito à segurança social é um direito relativo altamente personalizável segundo as

condições do cidadão, enquanto que o direito à vida é um direito inquestionável, absoluto.

Exemplificando, o Estado não irá ativar a proteção social de um indivíduo cujo vencimento

mensal engloba um rendimento mínimo de sobrevivência.

Aula 29-09-2020

1. O que são Falhas de Mercado?

2. Como se relacionam com as Finanças Públicas?

Porque são essas falhas de mercado que revelam a necessidade de intervenção pública:

- Locação de bens

- Redistribuição

- Intervenção macroeconómica

3. Quais os tipos de falhas de mercado?

Esquema orientador das próximas aulas:
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1º DESPESA

O que é se entende por Despesa Pública?

Conjunto de gastos efetuado pelo Estado, de uma forma mais abrangente, pessoas coletivas

públicas, e esse gasto terá sempre dois objetivos - irá sempre garantir o financiamento dos

serviços e bens públicos e simultaneamente vai ser um elemento de prossecução do interesse

geral para o cumprimento das tarefas do Estado.

Despesa Pública ⇛ distribuição de riqueza  ⇛ redistribuição de riqueza

Orçamentação das despesas - O Estado que tiver equilíbrio orçamental, será bem visto pelos

mercados.

Quem faz o gasto?

Elemento subjetivo. A definição de um perímetro pelo agente público que gasta tem

intervenção de regulação EU de maneira a haver uma comparação efetiva entre os EM .Porque

é que precisamos dessa comparação? Para estabelecer os diferentes níveis de

desenvolvimento, crescimento de cada EM de modo a apurar as diferentes necessidades e

tipos de políticas económico- financeiras que a UE pode ter e desenvolver junto dos Estados

Membros. Isto tem implicações ao nível do financiamento através de fundos comunitários, pelo

que a UE tem listagens sobre o que se inclui ou não no OE, nomeadamente o EUROSTAT.

É imprescindível que haja esse conhecimento comparável de modo a haver uma orçamentação

de todas as despesas, combatendo as tendências de desorçamentação. Só assim serão os

Estados bem vistos no mercado. Ainda existe soberania das Finanças Públicas, apesar de não

ser total. Decisão na esfera jurídica de cada estado quando reportada ao ser orçamento

próprio. No entanto, quando há acesso a fundos comunitários há um contrato no qual certas

receitas que são fornecidas pela UE necessariamente têm de ser alocadas a certas despesas.

Classificação de Despesa Pública

Lutz (1924)- equilíbrio adequado entre os interesses e atividades sobre os quais o Estado

assumiu responsabilidade financeira. A definição de despesa é importante para sabermos onde

é que o Estado gasta o dinheiro (de modo a garantir transparência e consequentemente o

controle).

Lei 151/2015 - Lei do Enquadramento Orçamental: artigo 17º, nº1 parte final - classificação

orgânica, funcional e económica.
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São 3 as perguntas a que iremos tentar dar resposta ao longo das próximas aulas.

1. Enfatizar as funções de Despesa Pública

2. O que significa a Despesa Pública no quadro do PIB nacional?

3. Quais as regras que existem para gerir Despesa Pública?

Aula 02-10-2020

Resumo ideias-chave

1. As componentes essenciais da atividade financeira do Estado são a despesa e a receita.

2. A despesa é o elemento que resulta diretamente do texto constitucional, uma vez que cabe

ao Estado salvaguardar garantias e direitos constitucionais, nomeadamente sociais,

económicos e culturais.

3. Uniformização do estabelecimento do perímetro orçamental, naquilo que constitui despesa

pública.

4. Permitir um correto controlo, garantindo transparência dos factos, é necessário que as

despesas estejam devidamente definidas e organizadas.

Quais as classificações da Despesa?

O artigo 17, nº1, parte final, LEO - determina que sejam três as classificações. Não é uma

classificação nem jurisprudencial nem doutrinária. Resulta da lei.

O legislador entende que existem 3 classificações essenciais. Controlar o gasto público.

1. Orgânica: DL 26/2002, art 5º - Tem em atenção a alocação das verbas aos órgãos do Estado,

em especial, aos órgãos pertencentes ao poder executivo, isto é, diz respeito ao elenco das

despesas tendo em conta os ministérios envolvidos. Este critério é insuficiente porque existem

políticas que são partilhadas por mais do que um ministério, como por exemplo o ministério da

saúde e ministério da segurança social na administração dos cuidados continuados. O

legislador indica o porquê de novas classificações visto que há que garantir a transparência e o

controlo.

2. Económica: DL 26/2002, art 3º - Distinção entre despesas correntes e despesas de capital.

Aquisição de bens e serviços numa lógica de duração. Este conceito não está expresso na lei,

mas é retirado pela análise comparativa das despesas apresentadas nos anexos. Quando

pensamos nos salários dos funcionários públicos é uma despesa corrente, um exemplo de

despesa de capital é a compra de um terreno para a construção de uma creche. Temos de ter

noção exata da função das despesas. Há aqui a ideia de tipologia das despesas.

3. Funcional: DL 171/94 - Demonstra a necessidade da classificação através de um anexo.

Organiza as despesas consoante o tipo de função desempenhada pelo Estado. O anexo 1 é

muito mais desagregado que o Anexo 2, o que demonstra o cuidado do legislador em não

arrumar os gastos em categorias globais. O voto é também um instrumento de controlo
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político orçamental. Para combater palavras vãs esta classificação exigida por lei permite ao

cidadão informar-se e criar o seu próprio pensamento. Serve igualmente para o cidadão saber

para onde vão os seus impostos, para o que é que estão a ser utilizados. É através deste critério

que o cidadão pode exercer a pressão para eventuais mudanças na gestão e aplicação das

despesas públicas. Está aqui a ideia subjacente de legitimidade.

DL 26/2002- Artigo 4º - níveis desagregados de especificação- revela a necessidade de não

bastar uma classificação bruta, demasiado global, que não nos possibilite uma análise

individualizada dos gastos. Devemos sempre encontrar uma classificação que permita a

desagregação dos gastos. Facilitar a gestão dos dinheiros públicos e permitir a transparência e

controlo.

Ainda em relação às classificações:

Lei 151/2015 (LEO) artigo 17º, nº1 - as despesas são estruturadas em “Programas” - de forma

a tornar clara a opção política. Os programas também são subdivididos em medidas e estas em

ações. Os programas passam a ser uma das imposições que legalmente se exige ao executivo

tornando transparente a opção política de intervenção e força a devida organização das

medidas e subsequentes ações.

Conceito de plurianualidade (necessitam às vezes de 2 anos para as atividades serem

concretizadas), que deve ser desenvolvido juntamente com o conceito de anualidade.

O que são os Programas? Objetivos alinhados de acordo com diretrizes políticas; organização

das despesas com o Programa - mostra que a opção política é composta por várias medidas:

desagregadas em “ações”.

⇛ Vai mexer com a lógica da economia, da educação, da saúde;

⇛ Exige-se ao executivo.

Razões de ser dos programas: Não haver gastos desnecessários/repetições. Programas podem

ser interdisciplinares.

Aula 06-10-2020

Quantidade de despesa - há um conjunto elevado de valores que não estão alocados à

economia privada, mas sim à pública. Os níveis de despesa pública em Portugal são elevados.

Se o Estado assume uma importante parte do gasto da economia e se dentro desse gasto - o

que é mais importante é a despesa social e pagamento dos financeiros públicos; o que

acontece se temos poucas receitas a entrarem para suportar essas despesas?

Temos um défice. O que se pode fazer? Para além de criar mais impostos e endividar-se. Tem

que cortar na despesa. Escolhas difíceis.
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É preciso observar o gasto para ver onde se pode cortar - exercício complexo. Não pode haver

um retrocesso social, apenas se pode cortar nas expectativas.

A despesa pública está naturalmente limitada.

Aula 09-10-2020

Recapitulação

Limites da despesa pública:

- quantitativos

- constitucionais

Princípio da capacidade quantitativa: Montante da receita arrecadada - não é ilimitada, logo a

despesa também não é. Verificou-se historicamente que a contínua subida da despesa não é

possível de forma indefinida porque a despesa está totalmente dependente da receita

arrecadada. Há um limite constitucional e prático na cobrança de impostos. Não há

possibilidade de cobrar mais do que aquilo que se tem.

Vamos agora identificar no quadro jurídico português regras específicas que estejam a

trabalhar a questão da despesa pública.
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Regras específicas que regulam a Despesa Pública ⇛ Diploma Base LEO

A LEO é complementada por outros diplomas que nos ajudam a compreender que a mesma é

apenas a base, necessitando em muitas circunstâncias diplomas complementares.

Artigo 15º - Princípio da Não Compensação. A regra, expressa no número 3 prevê que todos os

valores sejam introduzidos por si sem qualquer compensação por outros que a este possam

estar associados. Não se pode recompensar despesas e receitas que estejam conectadas.

Gasta-se 100, mas recupera-se 50, não se pode introduzir apenas 50, tem de ser 100. Há

exceções.

Artigo 17, nº3 -Tem de haver uma organização e sistematização das despesas. Existe também

uma preocupação de não se poder alocar uma despesa com uma finalidade confidencial. Aqui,

estamos novamente perante o princípio da transparência e controlo. Além da não

compensação esta especificação é muito importante. As exceções têm de ser aprovadas pela

AR por proposta do governo.

Artigo 18º - Princípio da Economia, Eficiência, Eficácia - consiste na utilização do mínimo de

recursos (menor despesa) que permita garantir níveis de produtividade, durabilidade e alcance

do objetivo definido.

Lei de assunção dos compromissos e dos pagamentos em atraso.

Porque é que remete para este diploma à parte? Artigo 52, número 3, artigo 53 número 2 e 4 -

Existência de várias fases da DP; cumprir com as normas legais; regras inscritas/previstas no

ordenamento - tem de ter cabimento e sofrer a análise de eficácia - tem de haver previsão e

dinheiro efetivo para cumprir.

Vamos identificar as fases da despesa:

Fundamental é termos a noção que entre estas etapas temos dois atos que têm de ocorrer.

Entre o cabimento e o compromisso tem que haver a autorização da despesa, entre o

processamento e o pagamento há uma autorização do pagamento. Isto permite a

monitorização do gasto.

Com a Lei de assunção dos compromissos e dos pagamentos em atraso, a etapa essencial

deixou de ser a do pagamento para passar a ser a do compromisso, garantindo que apenas se

assuma o compromisso daquilo que se tenha dinheiro para pagar. Antecipou-se a ênfase para

o momento em que o Estado se assume como devedor e deve pagar. É uma forma de se tentar
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transformar por completo a gestão da despesa pública, garantindo que dali para a frente não

se criaria dívida que não pudesse ser efetivamente satisfeita.

Tudo isto tem um grande objetivo: conter (controlar/reter) o montante da despesa pública,

evitando-se a enorme pressão que é arrecadar receita.

Aula 13-10-2020

Fechamos a Teoria Geral da Despesa e avançamos com a Teoria Geral da Receita.

Recapitulação

Quando olhamos para o nosso ordenamento estamos a olhar para o quadro genérico legal que

existe - normativos genéricos, tais como a lei de enquadramento orçamental (que começa com

princípios que nos levam para medidas concretas concretizadoras desses princípios).

Especificação, não compensação, regra dos 3 E’s (apelar a um elemento quantitativo). Há uma

grande necessidade de controlo da despesa, é por isso que a lei de enquadramento orçamental

deve ser complementada com a lei dos compromissos e de pagamento em atraso.

Há uma margem para finalizar aquelas obrigações de 90 dias. Há um conjunto variado de

medidas para o incumprimento - uma delas é o Estado central não transferir verbas para os

serviços incumpridores. Há uma retenção dos valores que deveriam ser transferidos

Ligação da cativação com o princípio da unidade da tesouraria

O que é a Tesouraria? Artigo 54º da lei de enquadramento orçamental - montante disponível

do Estado - todas as verbas devem ser concentradas cuja gestão deve ser entregue a uma única

instituição/entidade.

O que são Cativações? Instrumento para a gestão das disponibilidades do Estado. Orçamento

de Estado aprovado ⇛ apesar disto as verbas ficam cativadas - estabilizadas na Tesouraria

Central  ⇛ de forma a controlar a despesa. Verba que fica no cofre central.

Uma cativação corresponde a uma retenção de parte dos montantes orçamentados no lado da

despesa, que se traduz numa redução da dotação disponível dos serviços e organismos. A

libertação dessas verbas (descativação) é, regra geral, sujeita à autorização do Ministro das

Finanças.

Só com a autorização do ministro das Finanças é que o dirigente do serviço em causa pode

gastar aquele dinheiro. Geralmente, para obter essa autorização o dirigente tem de justificar

para que é que precisa da verba.

Ao haver esta concentração de montantes a uma certa entidade (tesouraria central) permite-se

que sejam aplicadas sanções através da não transferência de verbas.
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Pode determinar-se que apesar de haver um orçamento aprovado centralmente se decide que

durante um determinado tempo as verbas ficam cativadas e por isso não são transferidas,

ficam cativadas na tesouraria central. Isto pode ser importante para controlar a despesa -

acaba por ser uma falácia, é por isso que foi altamente criticada - não adiantava dizer que a

saúde tinha alocado 5 milhões quando só podia gastar 1 milhão porque os outros 4 milhões

estavam cativos porque havia uma restrição.

Porque é que há cativações?

Por um lado, as cativações permitem evitar derrapagens de despesa, na medida em que ao

condicionar a libertação da verba à autorização do ministro das Finanças, permitem evitar que

os serviços gastem sem ter primeiro concretizado um nível de receitas suficiente. Podem ser

vistas também como uma forma de responder a casos de sobreorçamentação de receitas

próprias por parte dos serviços, evitando que esse desajustamento entre as projeções e a

realidade conduza a défices orçamentais.

Esta utilidade das cativações era ainda mais relevante antes de ter sido criada a lei dos

compromissos e pagamentos em atraso, em 2012. Esta lei, introduzida no período da troika e

uma das exigências fundamentais do programa de ajustamento, impede os serviços de assumir

compromissos sem primeiro terem fundos disponíveis suficientes para lhes fazer face, para

evitar atrasos nos pagamentos. Contudo, e apesar da lei, os pagamentos em atraso ainda não

foram eliminados.

Por outro lado, as cativações podem também ser uma forma de aplicar cortes de despesa sem

ter de enfrentar a oposição do Parlamento no momento do debate e aprovação do Orçamento

do Estado. Os governos podem aprovar dotações mais generosas na Assembleia da República,

mas depois limitar a sua efetiva utilização durante a execução do Orçamento. É por isso que os

partidos têm defendido que esta ferramenta de gestão é pouco transparente.

Problema - Há mais despesa do que receita. O que se pode fazer? Alterar procedimentos.

Vamos passar a tentar controlar a despesa através do seu procedimento. Vamos tirar a tónica

do pagamento e garantir que no início do procedimento - quando há assunção do

compromisso que haja o cumprimento efetivo, o pagamento. Esta é a regra à qual estão

associados instrumentos preventivos- a cativação de verbas é um deles. A regra existe, mas

pode ser incumprida mesmo com todos os cuidados procedimentais à volta, se não for

cumprida temos sanções.

Se olharmos para a cativação numa perspetiva mais abrangente, mais central e não como meio

sancionatório, isto é, como um instrumento de contenção da despesa verifica-se que as

cativações surgem como consequência da necessidade central de apertar o cinto da despesa e

garantir que não haja despesa efetiva.

Artigo 16º nº2

O somatório das receitas é aplicado ao somatório das despesas- artigo 16, nº2- tem exceções.

O legislador pode decidir concretamente em lei específica que uma receita concreta seja
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consignada a uma despesa concreta. Se não houver consignação, aplica-se o regime geral. Esta

exceção é apenas observada em situações pontuais devidamente autorizadas.

Não importa apenas decidir a despesa (orçamento de Estado), importante ainda mais a sua

execução (livro de contas). Isto é fundamental.

Legislação importante:

● Lei 7/98

● Regime jurídico do regime do tesouro

● Regime da concessão de garantias pessoais do Estado

Aula 16-10-2020

Estudo em detalhe da Receita:

Evidenciar a relação entre receita e despesa.

Temos um limite quantitativo de despesa ⇛ limite quantitativo da receita. O Estado não tem

fins lucrativos, o Estado não pretende retirar mais recursos às entidades privadas do que é

estritamente necessário.

A receita só vai estar legitimada na medida da despesa.

Previsão e Concretização/Execução

A receita está limitada à quantidade de despesa que o Estado pretende executar.

Problema de conseguir arrecadar mais receita; ou mais do que se gastou. Temos um excedente

- mais receita do que despesa.

Na Previsão - Orçamento de Estado - as receitas e despesas estão equilibradas. Todavia, na

execução isto pode já não acontecer. Durante a Execução as coisas podem correr muito bem e

consegue-se arrecadar mais do que se gastou ⇛ Superavit; ou pode correr mal e gasta-se mais

do que se tem ⇛ Défice.

O Superavit coloca-se de lado, aplicando a um fundo ou abatendo dívidas existentes.

O projeto europeu assenta em países de tipos de crescimento e desenvolvimento muito

diferentes e por isso é que se discute se o processo de integração europeu não deve passar por

uma integração orçamental com a criação de regras harmonizadas e outros uniformes para que

não haja tantas diferenças nas concretizações orçamentais.
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Pode haver regulação da aplicação do excedente e determina-se que há (Artigo 21 da Lei da

LEO) aplicação exclusiva desse excedente para essas necessidades, para o caso português, é a

dívida pública, ou seja, se há excedente deve ser aplicado de modo a diminuir a dívida pública.

Conceitos:

Sanidade das Contas Públicas:

● Critério Orçamental - há ou não défice?

● Critério da dívida pública - o montante é ou não aceitável?

Esquema - Base:

O orçamento não orçamenta a dívida, mas isso não quer dizer que não existam normas anuais

no orçamento sobre a dívida, de facto existem, designadamente, as normas anuais que

determinam o montante possível de endividamento suplementar por parte do governo. A

gestão da dívida pública é feita à parte do orçamento (a dívida não deve ser amortizada toda

ao mesmo tempo- tem prazos, nomeadamente flutuantes- curto prazo- no mesmo período

orçamental- e fundadas- longo prazo).

Sanidade orçamental- se há ou não défice e se o seu montante é ou não o legalmente

aceitável, o mesmo acontece com a dívida

Começou a verificar-se cada vez mais em vários momentos económicos uma ideia de

uniformização, representando unidade. Regulação do próprio consumidor e garantia de não

haver risco sistémico.

“Visão Bancária” (privados) - bancos financeiros, proteção do próprio consumidor e garantia

de não haver o risco sistemático.

União orçamental- tenta-se demonstrar que há necessidade de finanças públicas dos estados

membros, e em especial dos que têm a mesma moeda, ter espaços de intervenção comum.

Já existem regras a condicionar a decisão interna, porque o estado não pode gastar mais de

forma a ultrapassar os valores/limites balizados para o défice/dívida.

1. CRP - não encontramos nenhuma norma constitucional que exige que as contas públicas

estejam equilibradas. Não há nada que diga respeito ao equilíbrio orçamental, o que faz com
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que quando o TC avalie medidas de não avanço, irá sempre dar prevalência ao direito e se

assumir desvios irão sempre ser provisórios.

2. Constituição da União Europeia - orçamento europeu- utópico.

Coesão Orçamental a nível da UE (irá ser abordado na aula 20/10) - Isto significa perda de

soberania o que não é muito apelativo para os Estados Membros. Quando o Estado se juntou à

UE deixou de ter uma política monetária individual e passou a ter uma política conjunta.

O Estados Membros tendem a ter espaços de intervenção comuns ⇛ Atualmente a nível

económico, a única coisa ainda soberana são os impostos, pois é ele que os controla - ainda

não há união fiscal, os Estados resistem porque não querem perder este resto de soberania.

Aula dia 20-10-2020

Podemos falar de uma Constituição económica europeia - existe no tratamento de

funcionamento da união europeia normas que regulam sobre a matéria dos orçamentos dos

Estados Membros, das finanças públicas. No entanto, não são profundas o suficiente para dizer

que existe já uma união orçamental.

Antes da união fiscal, deveria haver a união orçamental- são coisas distintas. A questão que é

muito importante é a da soberania dos Estados. Essa constituição económica europeia

continua a ser discutida quanto à sua necessidade e desejabilidade.

Atualmente o Banco Central Europeu já empresta aos Estados Membros em troca de juros (há

quem seja contra e a outros a favor).

Discute-se muito a mutualização da dívida pública, isso implicaria que todos os estados

membros fossem responsabilizados pela dívida dos outros.

A dívida pode ser utilizada para o controlo do inflacionismo, controlar o consumo.

Défice orçamental- como equilibrar?

● Aumentar a receita fiscal

● Emitir dívida pública (receita creditícia)

Existem outras formas de controlar o défice orçamental que, apesar de não serem tão eficazes,

também são utilizadas e são receitas que vão para o cofre nacional- multas, sanções penais,

aluguer de prédios nacionais.

O Estado tem vários tipos de receita de que se pode recorrer para controlar o défice. Impostos

e dívida pública são as formas que quantitativamente têm impacto significativo.

Em momentos de tensão orçamental em que não se pode recorrer nem à dívida pública, nem à

receita fiscal, o Estado aliena ativos patrimoniais como forma de liquidar dívidas como formas

de equilibrar orçamentos. A utilização da receita patrimonial é uma forma in the short run de

equilíbrio orçamental, desfaz-se de ativos patrimoniais importantes.
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O Estado pode tributar ilimitadamente?

Não - Princípio da capacidade contributiva → não permite que o Estado tribute para além

deste princípio. A igualdade dá aso à equidade, a partir do qual surge o princípio da capacidade

contributiva.

O Estado pode emitir dívida pública de uma forma ilimitada?

Não, limite europeu- os níveis da Dívida de cada Estado membro não pode ultrapassar 60% do

PIB (limite de dívida de 60 do PIB)

O Estado pode vender património sem limites?

Não, há tipos de património que não podem ser alienados - Castelo de Guimarães, Mosteiro

dos Jerónimos- Existem limites, nomeadamente o próprio património que pode acabar por

desaparecer.

Qual a solução? Diminuir a despesa - Como? Decisões difíceis.

Tudo isto fica ainda mais complicado se em vez de olharmos apenas para o envolvimento

nacional, colocarmos o envolvimento internacional. Porquê?

Tudo seria mais fácil se não houvesse dois aspetos:

- Evasão, fraude, planeamento fiscal agressivo (fugir aos impostos - ainda mais se achar que são

muito elevados). Desses três, apenas um é ilegal-fraude fiscal

Mesmo que o estado cumpra a capacidade contributiva, níveis muito altos de impostos têm

impactos muito negativos, levando à perda de receita fiscal. Como? Através de

comportamentos indevidos que podem ser invasivos ou dentro das possibilidades legais a base

tributiva é relocalizada para um território mais vantajoso. Desses três, apenas um é ilegal -

fraude fiscal.

- Planeamento fiscal legal - Desertificação do interior - impostos vantajosos para quem levar a

sua sede no interior e aí desenvolver a sua atividade. O contribuinte pode, nestas

circunstâncias específicas, ser menos tributado.

- Planeamento fiscal agressivo- residência em Mónaco - ausência de substância na forma. Há

muitos esquemas artificiais que parecem ser substantivos- o problema são as provas.

O planeamento fiscal passa de legítimo para agressivo quando deixa de ser um esquema

voluntariamente apresentado pelo Estado (exemplo de desertificação interior) e passa a ser

uma construção artificial inventada pelo próprio contribuinte para diminuir a sua carga fiscal.

Planeamento fiscal legítimo

“Tradicionalmente, o planeamento fiscal é considerado como legítimo quando os contribuintes

se limitam a utilizar mecanismos previstos na lei para reduzirem os seus encargos fiscais”

(Santos, 2017). Efetivamente, esta redução ou mitigação da carga fiscal é uma conduta

implicitamente desejada e incentivada pelo legislador, uma vez que se encontra prevista na

letra e espírito da lei fiscal, encontrando-se, inclusivamente, expressa nos artigos 61º, alínea c)

do artigo 80º e artigo 86º da Constituição da República Portuguesa.
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Planeamento fiscal abusivo

Os contribuintes com o intuito de reduzirem a sua carga fiscal procuram, de forma contrária ao

espírito da lei, tirar partido das lacunas, disparidades ou deficiências nas legislações fiscais

nacionais e na legislação internacional para desviar os lucros de uma jurisdição com taxas de

imposto mais elevadas para jurisdições com taxas de imposto mais reduzidas, facto que coloca

em causa a repartição internacional de receitas fiscais. 18 Deste modo, no âmbito do

planeamento fiscal abusivo não se verifica uma violação explícita das normas jurídicas, mas

antes uma habilidade fiscal ou negócio de destreza fiscal que consiste na realização de

negócios que escapam às normas de incidência fiscal ou no exercício de certas práticas

contabilísticas que favorecem as empresas (Amorim, 2007).

Planeamento fiscal ilícito

O planeamento fiscal ilícito caracteriza-se por uma violação direta e intencional das normas

fiscais com o intuito de prejudicar a administração tributária (Carneiro & Marques, 2015).

Neste caso, e ao contrário das duas situações acima mencionadas, quer a conduta do sujeito

passivo, quer o seu resultado da mesma violam a lei e são legalmente puníveis.

Os comportamentos associados ao planeamento fiscal ilícito incluem a elaboração de

declarações fiscais com rendimentos ou lucros inferiores aos reais, a ocultação de

determinados proveitos ou dedução de custos inexistentes, a simulação de negócios, a

falsificação de documentos, a falsificação da contabilidade, a emissão e utilização de 20 faturas

falsas, a apropriação de impostos retidos e devidos por terceiros, a destruição dolosa da escrita

fiscal e o abuso de confiança. Estas condutas são legalmente punidas no âmbito do RGIT.

Plano de direito fiscal europeu- sem este nunca se conseguirá fazer com que estes

planeamentos e invasões agressivas desapareçam. Os Estados membros não querem mudar as

suas políticas fiscais e isso é um grande problema- exemplo Irlanda, Holanda e Bermudas

(paraíso fiscal)- porque permitem esquemas ilegais (Dutch sandwich).

Há uma dificuldade  em implementar porque existem interesses diferentes.

O que é a Dutch Sandwich?

A Dutch Sandwich é um exemplo de planeamento fiscal agressivo, amplamente utilizado pelas

empresas de tecnologia americanas e as demais empresas que possuem intangíveis relevantes.

O esquema envolve enviar os lucros obtidos no estrangeiro para uma subsidiária na Irlanda,

depois transferir, através do licenciamento de propriedade intelectual, para uma subsidiária

holandesa e passar, novamente, para uma subsidiária irlandesa criada num paraíso fiscal – que

em alguns casos é nas Bermudas.

Assim, existem empresas multinacionais capazes de reduzir drasticamente a sua carga fiscal

através da exploração de lacunas, disparidades ou deficiências nas legislações fiscais nacionais

e na legislação internacional. Estes grupos econômicos multinacionais têm vindo a adotar

práticas- que se traduzem em perdas avultadas de receitas fiscais para os estados- cada vez

mais agressivas e sofisticadas para a diminuição, de forma lícita ou ilícita, da sua base tributável

Neste contexto, a uniformização a nível internacional de determinados conceitos e definições

de caráter fiscal poderia dar um contributo decisivo para a mitigação das práticas de

planeamento fiscal abusivo.
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O Estado não consegue arrecadar receita suficiente para dar continuidade ao Estado Social

devido à mobilidade das bases da tributação.

Aula  23-10-2020

(Aula louca do semestre)

Relação da receita pública com a decisão política.

É originada por obrigações contratuais ou por vontade política.

Princípio da não consignação - art. 16.º - significa colocar todas as receitas num mesmo saco

que vai ser gerido num todo para a partir dele pagar as despesas. Nº2 - exceções - locação de

uma receita específica a uma despesa concreta. Alínea a) Ligação intrínseca entre a receita da

reprivatização (..)

Alínea c) - quando pensamos em receitas da SS, pensamos em receitas consignadas quando se

fala no conceito contributivo - pago para quando necessário, o sistema me proteger.

IVA social - parte da receita tributária é aplicada ao sistema de Segurança Social.

Alínea f) - não é tão residual quanto se pode pensar, apesar de o dever ser.

Princípio da não compensação - art. 15º, LEO

Necessidade haver classificações legais da receita pública:

Art.17º, nº2 - classificações existentes

Classificação económica - necessidade de recorrer à Lei 26/2002, art 3º, nº1, distinguindo as

receitas correntes das de capital. As correntes são aquelas que se renovam nos períodos

orçamentais subsequentes, que têm caráter repetitivo. As de capital provêm da poupança

efetuada pelo Estado e estão associadas ao seu património.

Na LEO anterior encontrava-se a distinção entre receitas efectivas (imposto - receita que

aumente o património do Estado de forma líquida) e não efetivas ou aparentes (empréstimo

que o estado pede e gera uma dívida; não aumenta o património, apenas alterada a sua

composição).

Por vezes a um mais fica associado um menos - é isto que nos leva a distinção entre receitas

efectivas e não efectivas. Esta classificação já não existe legalmente, mas continua a ser um

conceito relevante para efeito de controlo e impacto.
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Art. 17º, nº2 LEO - tipologia de receita associada em concreto. Diferença entre receitas de

economia privada e pública. As primeiras são voluntárias. Estas dizem respeito às receitas

patrimoniais(derivadas da gestão, operação ou alienação do património), creditícias (dívida

pública) e graciosas (quando, por morte, não existem sucessíveis- advêm de heranças, legados,

sucessões). As segundas são coercivas - como as tributárias, as derivadas de ação penal e as de

domínio eminente.

As receitas mais significativas para as Finanças Públicas são os impostos (receitas tributárias) e

as resultantes de emissão de dívida pública (creditícias). No entanto, a par destas, também as

patrimoniais têm surgido para aumentar a tentativa de estabilização orçamental - para

combater os défices. Apesar de estas não serem repetitivas, são utilizadas como tentativa para

equilibrar os orçamentos, mas não resolvem o problema, só “tapam os buracos no momento”.

Doc. Estratégia orçamental 2014/2018 - ler

Receita creditícia- 3 funções

1. Compensar o défice orçamental (mais relevante)

2. Gerar liquidez de tesouraria

3. Atuar macroeconomicamente, para controlo de processos inflacionistas

Surge, em primeira linha, como consequência de um défice orçamental - a dívida pública tende

a ser emitida para gerir o défice orçamental - quando as receitas orçamentais não são

suficientes para cobrir as despesas. Ao falarmos em receita creditícia estamos a falar de

empréstimos em que o estado fica na posição passiva de devedor. Lei 7/98 - regime geral da

emissão e gestão da dívida pública direta do Estado, no nº1 artigo 2º.

Existem funções alternativas das receitas creditícias: liquidez de tesouraria - o estado procura

aplicar as suas disponibilidades nos mercados financeiros, junto dos bancos, por exemplo. Por

vezes pode ser importante o Estado ter uma ferramenta para lidar com a indisponibilidade

temporária de tesouraria. O estado perde mais em retirar o seu investimento do que em emitir

dívida Por fim, a função macroeconómica - combater efeitos nefastos macroeconómicos

através da inflação.
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Existem elementos variados que influenciam a variação do montante da dívida pública. Mesmo

que esta surja sempre para colmatar défices orçamentais, esse valor pode variar mesmo depois

da emissão da dívida, devido a determinadas variáveis:

● de acordo com o montante de défice orçamental que existir a cada ano - quanto maior

o défice, maior a dívida;

● de acordo com os ativos líquidos financeiros detidos pelo estado - sobretudo nos casos

de reprivatização;

● as variações cambiais também esta associados ao valor da dívida - caso em que a

dívida pública é emitida em moeda estrangeira e não em moeda nacional;

● os efeitos derivados da intervenção macroeconómica também alerta o montante da

dívida.

[apontamentos adicionais da mesma aula]

Cauções ⇛ aspetos financeiros temporárias, não se transformando na receita pública existente.

Receita e obrigação contratual ⇛ receita pode nascer de obrigações contratuais.

Revisão do Artigo 16º nº2: excepções a Não Consignação: prevê locação específica de uma

despesa concreta.

b), c) - Sistema de Segurança Social (etc) quando pensamos nestas receitas - pensamos em

receitas consignadas, o Estado intervém nesta onda de proteção social, direitos criados

devidamente para o efeito (doença, relação laboral que exigiu o pagamento mensal/prestação -

cria o direito na esfera jurídica do beneficiário de exigir a prestação - como um seguro - Sistema

Contributivo).

- f) ter carácter residual; é estranho? O legislador tem assumido esta consignação.

Invocar o 15º no âmbito na teoria geral da receita - Princípio da Não Compensação.

Receita organizada de acordo com classificações legais:

17º LEO - classificação das despesas; classificação económica, funcional e orgânica.

26/2002 art. 3º nº1 códigos de classificação da receita e despesa públicas.

Conceitos (Tipos de Receitas - a ver nas próximas aulas):

1. Património financeiro do Estado - receita com impacto ou não?

2. Receitas efectivas e não efectivas - Efetivas: alteram definitivamente o património financeiro

líquido. No caso do subsector Estado, corresponde à soma dos capítulos da classificação

económica de receita orçamental, com exclusão dos “ativos financeiros” e “passivos

financeiros”; nos restantes subsectores exclui-se também os “saldos da gerência anterior”.

3. Receitas tributárias: impostos, taxas,..

4. Receitas derivadas da ação penal (contra-ordenações) - estas receitas são da economia

pública.
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Aula dia 27-10-2020

Precisamos cada vez mais de instrumentos porque os existentes não são suficientes. Casuísmo.

Não existem receitas mágicas.

Questiona-se a forma como o princípio da não consignação pode ser um obstáculo ao próprio

equilíbrio orçamental.

Em que medida? Ele existe para garantir o equilíbrio da receita e das despesas. Se o princípio

fosse exatamente o contrário (que todas as receitas arrecadadas para a saúde fossem

realmente apenas para a saúde) fazia com que apenas fossem autossuficientes os serviços que

tivessem receitas elevadas. O sistema de saúde, por exemplo, não iria conseguir funcionar

completamente.

Porque é que existem tantas exceções a esta regra?

Princípio da solidariedade subjacente aos impostos - é o preço que tenho a pagar por viver na

sociedade que vivo.

O estado recorre às taxas e contribuições financeiras para arranjar financiamentos

complementares.

1. Taxas - tributos bilaterais (eu pago para receber outra coisa) onde tem de haver uma relação

direta entre o que se paga e o que se vai obter. Princípio da Proporcionalidade entre o preço

pago e o que é obtido.

2. Contribuições Financeiras do setor bancário, extraordinária do setor energético, do setor

farmacêutico. O estado recorre a novas receitas que consigna à atividade do setor a si inserida.

Há uma tentativa de não criar mais espaço de crescimento das receitas, mas de criar receitas

específicas (impostos ambientais, por exemplo).

Receita creditícia

- O que é e para o que serve;

- Tipos de receita creditícia.

Dívida pública direta (conceito, variáveis); Dívida pública acessória
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Aula 30-10-2020

Procedimento de emissão de dívida pública.

Tem em conta um princípio de separação de poderes. Demonstra uma preocupação de

controlo. De forma a garantir um maior controlo, art. 10 da lei 7/98, há uma possibilidade de

certificação da legalidade da dívida, pelo Procurador-Geral da República.

Porque é que há esta necessidade tão grande de controlo na emissão de dívida pública? Porque

toda a dívida pública reflete no imposto diferido, uma vez que ela vai gerar a necessidade das

gerações vindouras carregar com a dívida, especialmente a dívida fundada (porque é de longo

prazo), sendo que isto vem consagrado na LEO no art.13º.

Além disso, temos de pensar ainda na possibilidade de o estado continuar a poder aceder aos

mercados a preços adequados, e não sujeito a uma lógica de especulação sobre se temos ou

não meios para pagar a dívida.

Lei 7/98, Art.12º -  2 conceitos:

● Amortização de capital;

● Pagamento de juros.

Toda a dívida pública quando é criada tem um valor de capital, o credor exige uma

remuneração (juro), sendo que o que vai ser desenvolvido é o capital inteiro e os juros.

Normalmente, os primeiros anos o que tem são pagamentos de juros, só no final é que

começamos a amortizar o capital.

Regra geral, a dívida é paga pela totalidade das receitas não consignadas inscritas no

orçamento de estado (art.16 da LEO). As receitas do orçamento são aplicadas para cumprir

com as despesas do estado, mas como se vê muitas delas podem ter de ser alocadas como

garantia de dívida pública, o que é um grande problema. Assim, ainda é necessário acrescentar

o art.16º 2 a) que prevê que vamos recorrer as reprivatizações para ajudar na amortização da

dívida.

Como é que a dívida pode ser criada? [Lei 7/98]

- O estado tem à sua disponibilidade vários instrumentos - art. 11º

- Distinção entre as várias entidades que fazem parte do processo de emissão da dívida pública.

- arts. 4º, 5º, 6º

- Uma vez emitida a dívida, esta não fica estática; A dívida tem de estar gerida - função de

gestão da dívida pública. - 13º, 14º, 15º

Que princípios devem nortear a gestão da Despesa Pública?

7/98 art.2º nº2 - que podemos equiparar à regra dos 3 E´s (art. 18º da LEO); e aos arts. 10º e

11º da LEO ⇛ ideia de estabilidade e sustentabilidade orçamental.
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Quem é a entidade reguladora? - Instituto de Gestão do Crédito Público (IGCP):

Combinação entre:

● DL 200/2012 - Arts. 6º, 7º e 8º.

● DL 7/98 - Art. 13º nº 3 e 4.

IGCP está sempre em contacto com o Ministério das Finanças. Esquema “bottom up”:

Mas o que verificamos na prática (6º, 7º, 5º), é que quem faz as decisões mais importantes é o

IGCP.

Medidas de gestão da dívida pública: 7/98, art. 13º nº1 a) b) c).

Aula 03-11-2020

Dívida Pública Direta

Prazos: Os créditos correspondentes a juros prescrevem no prazo de 5 anos. No entanto, n´2

art.14 da lei 7/98 tb tem outro prazo (10 anos) para a amortização de capital.

O tempo limita o direito dos credores a dívida pública. Limita de forma diferente se for juros ou

capital. No caso do capital mutuado ser prescrito, o Estado deixa de ser devedor, esse valor não

fica indefinitivamente atribuído ao somatório das receitas e despesas.

O Estado criou um fundo de regularização da dívida especificamente para tentar estabilizar a

sua intervenção e existência. Consciente das limitações criou um fundo que procura ser

alimentado por uma variedade de receitas que sejam completamente consignadas ao

pagamento de juros da dívida e, no caso de prescrição, esses valores devem ir para este tal

fundo.

- art.2º : (os títulos de dívida pública no) mercado secundário.
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Mercado Primário e Mercado Secundário:

1. Por um lado, temos o Estado que pede dinheiro ao mercado financeiro, o mercado

financeiro dá-lhe. Mas este dinheiro tem por base um título de, por exemplo, uma obrigação

de tesouro (diz que sou credor do estado em x euros). O que acontece é que o Estado precisa

de dinheiro, vai ao mercado, pede e o mercado da, sendo que o estado dá um documento ao

credor a demonstrar o seu direito e ficamos por aqui.

2. Por outro lado, pode acontecer que o agente primário (obrigação de tesouro) decide que já

não quer aquele titulo de crédito, decidindo desfazer-se dele e então vende/aliena a obrigação

de tesouro a um agente secundário, que fica a ser o novo titular, significando isto que o estado

tem de passar a pagar os juros e capital ao agente secundário.

3. O que acontece é que existem dois mercados, um primeiro que é o mercado primário, de

emissão da dívida e depois existe um mercado secundário, onde podem existir transações

várias dos títulos de dívida pública.

Também pode acontecer que o agente secundário não queira, mas se passa para um agente

de 3º grau, e o estado passa a ter a relação com o 3.

MAS:

Existirá mercado secundário caso o regime jurídico do título de dívida o permita. Nem os títulos

de dívida podem ser transacionados - art. 2º do Fundo de Regularização (...).

O Estado quando gere a DP, em mercado secundário, pode habilitar-se a recomprar dívida.
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O art.2 do diploma que regula o fundo de regularização fala que é uma das funções do fundo a

estabilização. Quando há função de gestão da dívida pública também tem o Estado de estar

com atenção aos seus deveres de cumprimento e as flutuações da oferta e procura e os valores

que estão subjacentes aos seus títulos de dívida, ou seja, o estado tem necessidade de ir

acompanhado a forma como os primários vão transacionando os títulos de dívida no mercado

secundário para não haver grande desequilíbrio entre a oferta e a procura, dando espaço para

nesse processo se o Estado (igcp) verificar que existem condições propícias a recompra dos

títulos que o possa fazer (ir a mercado secundário e recomprar os seus títulos, antecipando a

amortização do capital).

Transparência que esta atividade tem de ter:

Art.15 da lei 7/98: o controlo sobre a dívida pública deve ser apertado e a entidade que tem a

competência máxima é a AR (qd olhamos para o procedimento de emissão, art.4º, para as

competência de gestão, art.13º, verificamos que a AR tem sempre papel de salvaguarda e

garante).

Há uma obrigação trimestral que o governo tem de dar a AR sobre a forma como a dívida está

a ser gerida. Mas tb há um segundo nível, se houver algum dado que a AR determine como

sendo relevante ela tem o poder de chamar o presidente do igcp para colocar as questões

necessárias para tirar as suas dúvidas.

Esta necessidade de controlo, vem do princípio previsto no art.19 da LEO.

A gestão da dívida está interconectada com a gestão da tesouraria do estado - há um diploma

DL 191/99 que prevê o regime específico desta tesouraria.

O art.1 verifica-se que há coisas que não estão devidamente orçamentadas. Quem gere esta

tesouraria é a Direção Geral do Tesouro (art.1º nº2), mas tb o DL 200/12 vem dizer que

compete ao IGCP também a gestão da tesouraria e, portanto, temos de ter em atenção que

tem de haver uma compatibilização destes dois diplomas.

Se o IGCP também é chamado a intervir porque há interesse em que só se emita dívida se a

tesouraria me disser que é necessário, não deve haver um desprendimento entre o que há

disponível em caixa e o que vamos pedir aos mercados, têm de andar par a par.

Apesar da atividade de tesouraria ser diferente da gestão de dívida pública, estão

profundamente conectadas e são interdependentes, e por isso é que o IGCP se assume como

identidade que faz a conciliação dos dois. Isto é facilitado pela opção do legislador do princípio

da unidade de tesouraria, o art.2º do DL 191/99 determina isso mesmo (compatibilizar com o

previsto na LEO no art.54.

O art. 3º do DL 191/99 (equilíbrio) dá-nos a necessidade de integração da gestão da tesouraria

com a gestão da dívida pública. O IGCP aparece como um banco do estado onde se concentram

as disponibilidades de caixa/tesouraria, os títulos de dívida, a gestão dos títulos já emitidos; é o

IGCP que tem a tesouraria sobre si e sabe as suas disponibilidades.
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Em conclusão: Existe a necessidade de compatibilização do DL 7/98 com a LEO, Fundo (...), e

com a Lei 191/99.

Como pode o estado emitir dívida pública?

Lei 7/98, art.11

- Através de instrumentos (vamos compatibilizar este diploma com: 279/98; 261/2012;

122/2002; 280/98; 11/2009; 14/2011; 40/2010; 157D/2017.

Critérios para analisar cada um dos títulos:

1) Quem pode adquirir o título?

2) Qual é o período temporal correspondente a cada um deles?

3) Tipos de remuneração associada (juros)

4) Podem ou não ser transacionados em mercado secundário?

Bilhetes de Tesouro:

Art.4º - são instrumentos de curto prazo, só vão até 18 meses.

Art.5º - Quem pode adquirir bilhetes de tesouro são as instituições financeiras, o que significa

que só um conjunto específico de identidades pode ter acesso a estes instrumentos.

Art.6º - amortização e pagamentos de juros normais.

Obrigações de Tesouro:

Art.2º - médio e longo prazo—art.8: prazo igual ou superior a um ano. (há aqui uma

interconexão entre as bt e as ot pq se forem emitidas por 18 meses posso ter um bt com o

mesmo prazo que uma ot, mas isto não é comum de acontecer).

Art.4º - quem pode adquirir são também as instituições financeiras (partilha de regime de

sujeito quanto as ot e bt).
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Art.6º - pode haver na contratualização a possibilidade de se antecipar a amortização da

obrigação de tesouro (nº1). Por acordo com os seus detentores pode proceder a recompra das

obrigações de tesouro em mercado secundário (nº2).

Certificados de Aforro:

Art.2º, n º1: não e para instituições financeiras, e para pessoas singulares.

Art. nº2, nº2 e 3º: não podem ser transacionados

Art.4º: são emitidos por séries quando o estado precisa

Art.5º, nº1: estas séries podem ter prazo até 20 anos (médio e longo prazo)

Art.6º: se for contratualmente possível pode haver reembolso antes da data de vencimento

(resgate antecipado)

Aula 06-11-2020

Teoria geral da receita pública.

A necessidade das finanças públicas está ancorada em dois pólos diferentes. Temos a despesa e

a receita pública.

Receita tributária e creditícia, falamos também na patrimonial de forma a abafar grandes

défices orçamentais sem afetar a dívida pública.
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Receita creditícia

Dívida pública direta e indireta- regime jurídico de cada um diferente. A maior parte das leis

que se encontram na LEO será mais sobre a dívida direta porque é a que tem mais impacto, as

outras são pensadas de forma extraordinária, não como base. Quando pensamos de dívida

pública falamos sobre a dívida direta.

Passamos de uma análise de norma especial para norma geral (LEO).

Análise da LEO:

● Artigo 11º, nº2- conjuga a sanidade das contas públicas como o endividamento do

Estado.

● Artigo 13º - salvaguarda das gerações futuras- toda e qualquer emissão de dívida,

sobretudo dívida fundada, implica um imposto diferido. É necessária uma decisão

cuidada na emissão de dívida que depois vinculam gerações futuras.

● Artigo 14 - a dívida pública (que não seja flutuante) pode ser plurianual.

● Artigo 15 - número 3 -  exceção da não compensação

● Artigo 16, número 2, al a) - exceção da não consignação, as receitas das privatizações

são consignadas à amortização da dívida pública- lei das privatizações, artigo 15º ou

16º.

● Artigo 19º - possibilidade de controlar , uniformização trimestral.

Depois de estudarmos os Princípios (ex: 16º), “de consciência”, agora focamo-nos nas Regras

(depois dos princípios) mais especificadas para a dívida pública.

Análise de alguns artigos da dívida pública (qualitativos e quantitativos):

Limite quantitativo

Artigo 21- alínea a) - havendo excedente orçamental aquilo que sobeja deve ser aplicado

preferencialmente na amortização da dívida pública, mas o final do artigo 21º, número 1 alínea

a)- remissão para o artigo 25º (filho do 126 do TFUE, número 2 , alínea b) e do tratado sobre

estabilidade, coordenação e governação na união económica e monetária.

Quando a relação entre a dívida pública e o PIB (valor de referência e perceber em quanta

percentagem de PIB se assume a dívida pública) exceder o valor de 60% deve reduzir. A origem

desta regra não é nacional, é da EU.

Quadro português - Houve preocupações de diminuição, mas nunca abaixo dos 110% - nunca

baixou significativamente. Como é que se resolve?

Conexão do artigo 25 LEO - base legal nacional é fruto de uma imposição da união europeia.

Protocolo adicional:

Artigo 126º do TFUE-, número 2, alínea b).

Tratado sobre Estabilidade, Coordenação e Governação (...) - Título III - art. 4º⇒ encontramos

os tais 60%. Conclusão: a base legal nacional é fruto da lei europeia. Esta lei podia estar na CRP,
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mas o legislador decidiu colocar apenas na LEO. Será que se estivesse, as decisões do TC seriam

diferentes, relativamente a este assunto?

Relativamente à LEO, temos:

Art. 20º nr 5 - a ligação entre dívida pública e défice estrutural, orçamental fica também aqui

organizado. Há uma avaliação da saúde das contas públicas (valor da dívida e receita pública).

Artigo 41º (c) , e), f), g), i), k))

54º (nº4 - def. dívida pública direta)

56 (nº 5 e 6)

59º (nº1 e))

75º (nº1 f), g), h)).

Concluímos que temos um quadro normativo denso para dívida pública que absorve questões

como o conceito, quando pode ser emitida, por quem, competências, quantidade.

Isto demonstra a prioridade que tem de ter a estabilidade das finanças públicas, quer a

emissão que a gestão de este instrumento, de acordo com o artigo 11º, número 2 a

sustentabilidade das finanças públicas e apurada tendo em conta a dívida pública.

Temos de perceber que em face de um valor muito elevado como aquilo que temos é um

problema que temos em mão, porque não conseguimos reduzir drasticamente a despesa

pública sem pôr em causa a estabilidade social. As próximas serão, assim, para analisar o que

fazer em relação ao aumento da DP.

Aula 10-11-2020

Fechar o estudo da dívida pública - receita creditícia.

Existem regras apertadas que demonstram a preocupação do legislador em limitar a utilização

da receita creditícia. Apesar disto, a quantidade de despesa pública é excessiva, vai muito para

além daqueles que são os limites legalmente estabelecidos - colocando em causa o princípio da

sustentabilidade das finanças públicas - artigo 11º da LEO. Temos um problema. Mesmo

existindo um regime que tenta apertar o cerco, o facto é que a prática demonstra a existência

de um problema- despesa pública muito elevada.

O que fazer face ao problema da dívida pública excessiva?

Este problema coloca em causa a sustentabilidade das finanças públicas.

Não devemos reduzir o valor da dívida, mas criar métodos, novas práticas de incentivo para

que o Estado possa pagar a dívida. É assim tão pacifico que a única solução é assumir que a

dívida seja paga/cumprida?
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O que é que se entende por reestruturação da dívida?

Este conceito implica assumir dois sinais completamente diferentes. Pode passar pela página

em branco ou apagar parte do registo ou construir um programa que favoreça o cumprimento,

mas que melhore algumas das condições da dívida projetando o seu cumprimento através de,

por exemplo, alteração dos juros (reduzindo-os), ou prolongamento das maturidades (em vez

de 5 passa a 10 anos).

Além dos credores, temos a intervenção do terceiro que analisa a economia e categoriza a

credibilidade e o risco do investimento na economia desse estado através de instrumentos da

dívida pública.

Surge um problema de confiança dos credores - o risco que resultaria de uma avaliação de um

terceiro iria pôr em causa a credibilidade do Estado (relativamente ao acesso ao crédito). O

perdão seja ele total ou parcial tem um impacto profundo na credibilidade do Estado e

consequentemente no investimento (não acede com condições adequadas ao mercado da

dívida pública), naturalmente o próprio funcionamento da economia privada é inegavelmente

afetado, o que é problemático uma vez que o Estado pode não ter a receita suficientemente

para responder à quebra da economia privada.

Por isto, o que se costuma fazer é assumir que há um problema, negociando. Como?

Modelando as condições de amortização, os valores de juros para que se tornem mais

vantajosos, mais flexíveis, tornando-se a dívida mais fácil de cumprir.

A par de uma situação concreta de renegociação, também se pode colocar a interrogação se se

deve criar um regime harmonizado para a emissão da dívida pública. Necessidade de no

espaço UE, em concreto haver uma preocupação de criar uma regulação comum para a

emissão - não era haver uma lei propriamente de origem UE. O que se discute é a possibilidade

de em vez de ser cada estado a emitir o seu título, ser o espaço UE a ir ao mercado e emitir o

seu título de dívida pública.
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De que forma pode a UE  pode ir ao mercado?

● Eurobonds - é a União Europeia que como um todo responsabiliza-se pelo montante

que é conseguido, significando, à partida, um maior poder negocial. A credibilidade dos

menos credíveis aumenta porque vai em ‘’pacote’’. Esta proposta/iniciativa/ideia não

avança porque cada estado perde a sua autonomia, ficando subjugado aos outros

membros, sendo que não é vantajoso para as maiores e melhores economias.

● Como é que os países economicamente mais fracos conseguem participar no mercado,

obtendo preços mais equilibrados (isto para não dizer justos)? Nas instituições da UE

existe o BCE, que também salvaguardou através da concessão de empréstimos.

Não basta apenas uma negociação, há que atuar na origem do problema (orçamento de estado

deficitário - resposta direta - aumento da receita creditícia e tributária (limite da carga

tributária), recorrendo à receita patrimonial.

A redução do montante da dívida pública não é simples, é sim, complexo que envolve diversas

variáveis, vários instrumentos que têm de ser todos eles conjugados.

Esta conjugação, normalmente já esta a ocorrer, portanto aperta-se o cerco mas não se

consegue de forma imediata reduzir o montante da dívida pública efetivamente, demora

tempo, é preciso apostar em não aumentar os níveis de endividamento, sendo necessário ter

disponibilidade de tesouraria para amortizar os montantes, pagar os juros nos montantes

devidos, renegociando e recomprar os montantes, reduzir frontalmente e consecutivamente os

défices orçamentais e em simultâneo entrar mais receita e reduzir a despesa.

A resolução destes níveis elevados tem várias soluções - a opção por uma ou por outra está

relacionada com problemas mais ou menos gravosos da economia pública. Apesar de ser um

problema micro, facilmente se verifica que tem um impacto global.
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Teoria geral da receita tributária

Enquadrar a receita tributária no quadro das finanças públicas tendo em conta os princípios

fundamentais que a regulam.

Que tributos existem?

1. Impostos

2. Taxas

3. Contribuições financeiras

A base foi sempre o imposto - é o mais importante. A atividade financeira do Estado se foi

alargando e simultaneamente percebeu-se que o imposto tem limites e por isso foi-se criado

um segundo tipo de taxas onde, ao contrário do imposto (que é caracterizado por uma

unilateralidade), existe uma bilateralidade. No que diz respeito ao imposto, o estado exige ao

sujeito passivo que pague determinada quantia porque tem uma base de tributação, revelando

portanto capacidade contributiva.
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Noções

O sujeito passivo é quem deve o imposto, quem tem de pagar o imposto.

A base de tributação é aquilo que vai ser tributado, é aquilo que vai ser o objeto do imposto,

nomeadamente, consumo/despesa, rendimento e património (estas são as 3 bases de

tributação possíveis). É precisamente a capacidade contributiva o princípio norteador do

imposto, constituindo igualmente o seu limite. É a sua génese e o seu limite.

Diferença entre imposto e taxa

Se olharmos para as taxas o que verificamos é que o Estado não exige ao sujeito passivo um

tributo face à sua base tributária, mas antes constatamos que o sujeito passivo pretende que o

Estado assuma um comportamento para consigo, devendo o contribuinte pagar uma quantia.

Por outras palavras, o Estado exige um pagamento ao contribuinte em troca do desempenho

de uma atividade específica para ele.

Quais são os 3 tipos de taxas que podem existir?

1. Quando se pretende aceder um serviço público, exemplo: propinas serviço público de

educação.

2. Quando se pretende remover um obstáculo jurídico, exemplo: licença de caça

3. Quando se pretende usufruir/explorar um bem de domínio público, exemplo:

utilização de esplanadas.

O princípio norteador da taxa não é a capacidade tributária, é a equivalência, significando que

deve haver uma proporcionalidade entre aquilo que o Estado concede e o que o contribuinte

paga. Esta equivalência pode dizer respeito ao custo ou associado ao benefício obtido

(cabendo esta escolha ao legislador).

Imposto em especial

O imposto também é movido pelo princípio da legalidade fiscal (artigo 103º, nº2) que tem

uma dupla vertente-  formal ou substancial.

1. Formal- Tal como a Magna Carta, a nossa constituição exige o auto-consentimento

para que alguém seja tributado; exige-se constitucionalmente que a criação do

imposto seja feita pela Assembleia da República, podendo ser autorizado ao executivo.

O órgão parlamentar é o órgão máximo responsável pela criação do imposto.

2. Substancial- é apenas necessário que a Assembleia da República intervenha no núcleo

duro da capacidade contributiva- é o que a doutrina apelida de “elementos essenciais

do imposto”- são estes que revelam a capacidade contributiva e são esses que

precisam de ser protegidos (as normas de arrecadação não fazem parte deste núcleo

essencial).

Elementos essenciais do imposto:

1. Sujeição - quem está sujeito ao imposto.

2. Benefícios fiscais (isenção) - quem está fora da tributação e tem tratamento

privilegiado, exemplo da deslocalização de uma empresa que por ir para o interior paga

menos IRC.
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3. Taxa (do imposto- o valor/ a percentagem do imposto que é aplicável) - aquando da

tributação.

4. Garantias dos contribuintes - capacidade de quem está sujeito à tributação de se

defender face ao imposto

Teoria do “ovo estrelado”

A norma fiscal vai sempre, em primeira linha, dividir aqueles que estão sujeitos e aqueles que

não estão sujeitos à tributação.

Estarão sujeitos quem consumir, tiver património e tiver rendimento (capacidade tributiva). O

legislador pode excluir os contribuintes que, apesar de terem uma capacidade tributiva, estão

fora do alcance da norma fiscal- sujeitos mas isentos ou pode acontecer também que o

legislador considere que há valores superiores que permitem e exigem que se gere uma

não-sujeição.

Posso ser abrangido pela norma de sujeição, mas o legislador pode decidir isentar-me da

tributação - mantenho-me como sujeito passivo, mas não sou efetivamente tributado, ou sou

em menor quantidade.

Estar isento, não é a mesma coisa que não estar sujeito?

Não. Enquanto o não sujeito não está abrangido pelas regras fiscais, o sujeito mas isento esta

abrangido pelas regras fiscais

O sujeito mas isento está obrigado a, por exemplo, ter a sua contabilidade organizada, passar

fatura, declarar os rendimentos, enquanto que o não sujeito está fora de tudo isto.

Exemplos:

● Não sujeição - bolsas de estudo- há uma norma no código de IRS que exclui a sua

tributação.
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● Isenção - Alienação de um imóvel- comprei por 100 e vendi por 200, se for morada de

habitação pode ou não se tributar ou tributar por apenas metade.

Numa circunstância de não sujeição exclui-se a tributação. Se for um caso de isenção

continua-se a estar sujeito, mas não se paga ou paga-se menos do que é suposto. No entanto,

fico apenas isento de pagar, não quer dizer que fico isento de cumprir outras obrigações

(auxiliares).

O imposto assenta numa relação jurídica fiscal onde num lado existe o sujeito passivo (quem

deve pagar o imposto) e do lado ativo o estado (a quem é devido o imposto).

Taxa em especial

Na taxa estas preocupações não são tão elevadas, e a competência para a criação é genérica -

não tem de ser a Assembleia da República - não existe um princípio de legalidade para as

taxas. No quadro das finanças públicas locais, as taxas são importantíssimas e existe um regime

jurídico para as taxas locais. A nível geral, ainda estamos à espera de um regime.

Apesar de o imposto ser o mais importante, o Estado recorre às taxas porque é difícil passar

pelo parlamento devido ao limite da capacidade tributiva (associado à ideia da limitação do

valor dos impostos).

Assim, face às novas limitações do Estado e conectando o gasto com a exigência dessa

intervenção recorre-se ao regime das taxas, ainda que possa haver na taxa a ideia de proteção

social (ideia de proporcionalidade) - o valor da taxa pode estar associado ao seu custo ou

benefício. As taxas moderadoras no sistema nacional de saúde, por exemplo, não são

representativas do seu custo real. Significa que, apesar de haver um grau de liberdade maior, o

grau de proteção social faz com que o valor da taxa não possa desconsiderar essa necessidade

de acesso ao serviço de saúde.

Contribuições financeiras em especial

As contribuições financeiras que só aparecem no nosso regime jurídico com a revisão de 1997,

surgem como escape ao imposto e às taxas. Aparecem porque há necessidade de aumentar as

receitas.

Aula dia 13-11-2020

Recapitulação

Quem tem capacidade contributiva é quem recai numa das bases de tributação - consumo,

património, rendimento.

A não sujeição e a isenção são realidades distintas. Só está isento do pagamento do imposto,

mas continua obrigado ao cumprimento de obrigações acessórias/auxiliares.

O imposto pode ter uma função económico-social, isto é, para além de constituir uma forma de

arrecadar receita, pode ser uma ferramenta de política pública, o que quer dizer que o imposto
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também serve para modelar comportamentos. É por esta razão que se fala em fins extrafiscais

do imposto.

Funções do imposto:

1. Arrecadação de receita - é a ratio do imposto - ele existe para isso.

2. Económico-social - muitas vezes os instrumentos jurídicos criados são complexos porque

deles nascem vários efeitos e são utilizados de diversas formas. Isto acontece com o

imposto- além de ser utilizado para arrecadar receita (utilizada para executar a despesa),

pode ser um instrumento na economia, levando os privados a atuarem de uma certa forma

(isto é, que façam as suas escolhas de acordo com o que o Estado quer implementar). Tem

dentro de si uma função extrafiscal, havendo a modelação do comportamento, ou seja, há

uma tentativa de controlar/influenciar as escolhas do cidadão.

Exemplo:

- Medidas de suporte à natalidade - Quantos mais filhos no agregado familiar, menor será

a carga fiscal daquela família;

- Medidas que favorecem o arrendamento em detrimento do endividamento (crédito

bancário). O Estado pode conferir benefícios maiores a quem arrenda (mais reduções nos

valores das rendas, deduções extra) ou então prejudicar quem se endivida.

- Medidas ambientais - o Estado pode aumentar os impostos das empresas poluidoras, ou

conceder benefícios fiscais às empresas que adotem medidas mais verdes.

3. Redistribuição - também o imposto pode ter a finalidade de reequilibrar as posições dos

sujeitos passivos.

A taxa do imposto é, quanto às pessoas singulares, progressiva - quanto maior o

rendimento, maior a taxa a ser implicada, quanto menos rendimento, menor é a

percentagem de IVA a aplicar. A lógica é a seguinte: quem tem mais - quem pode mais,

contribui com mais - está aqui uma ideia de solidariedade fiscal (“contribuo na exata

medida da minha capacidade - na medida do meu rendimento, património e consumo”). O

imposto tem também uma função de justiça, por outras palavras, de redistribuição porque

equilibra o esforço em termos de solidariedade, captando receita que vai ser aplicada a

instrumentos de auxílio a pessoas mais desfavorecidas (apoio aos mais carenciados).

● Distribuição do esforço - artigo 68 do Código do IRS - quanto maior será o rendimento

coletável, maior será a taxa do imposto aplicável - altera-se a taxa conforme se altera o

rendimento.
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Aula dia 17-11-2020

Recapitulação

Os princípios norteadores do imposto e da taxa são diferentes.

Enquanto que o imposto é guiado pelo princípio da capacidade contributiva, a taxa é exigida

pelo princípio da equivalência.

Imposto ⇒ princípio da legalidade- “no taxation without representation” (Carta Magna),

sujeito ao poder parlamentar de controlo.

Contribuições financeiras em especial

Fica a meio caminho entre as taxas e os impostos. Surge através da revisão Constitucional de

1997 como figura intermédia.

É uma espécie de mescla de taxa e imposto. Exemplos:

1- Taxas reguladoras - Em direito administrativo, falámos em administração autónoma -

identidades públicas que não eram tuteladas nem supervisionadas pelo poder central - no

quadro da administração pública numa posição independente da administração pública

direta e indireta. Um exemplo deste tipo de entidades são as entidades reguladoras. Uma

das formas que se utiliza para pagar estas entidades são chamadas taxas de regulação que

constituem contribuições financeiras. (Nota - não se deve ter em atenção as

nomenclaturas, mas sim a substância).

2- Contribuições para a Segurança Social (Há discussão doutrinária se esta constitui

realmente uma contribuição financeira).

3- Leis de orçamento de estado (exemplos: Contribuição especial do setor energético,

Contribuição extraordinária para o setor financeiro, Contribuição para o setor

farmacêutico, Contribuição para as entidades que negociam com o Sistema Nacional de

Saúde a aquisição de produtos médicos) - são todas caracterizadas tendencialmente como

contribuições financeiras e tem sido uma forma de o Estado arrecadar mais receita sem

aumentar ainda mais os impostos e recorrendo a quem se diz ter mais capacidade

contributiva. Assim, com uma justificação própria cria-se um regime para se tributar

especificamente aqueles setores concretos. Aquilo que temos é jurisprudência do TC e

doutrina e os regimes legais das figuras que são consideradas como contribuições

financeiras- não existe nenhum diploma legal especial para as contribuições financeiras.

Há uma tentativa de regulação, a qual tem como objetivo garantir que o setor funcionará

devidamente pelo facto de a entidade reguladora exercer o seu poder de regulação.

O Estado vai a um conjunto (setor financeiro) e pede o contributo sendo que a relação que

aquilo que é pago e o que pode resultar desse tributo é completamente difuso, não é concreto.
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O princípio norteador das contribuições financeiras é o da equivalência (partilhado com as

taxas) - proporcionalidade entre o que se dá/recebe e a contrapartida associada (pagamento)-

que no caso das contribuições não é imediata.

A base de tributação depende do setor financeiro.

Contribuições especiais (não confundir com contribuições financeiras)

Tanto o Artigo 165º, número 1, alínea i) CRP, como o artigo 3º, número 2 da LGT determinam

esta trilogia da receita tributária.

Art 165º nº1 i) CRP:

Art. 3º nº2 LGT:
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Artigo 4º, número 3 - LGT - encontramos outra figura que não está previamente elencada nem

na CRP, nem na LGT. Daqui retiramos que contribuições financeiras não é sinónimo de

contribuições especiais.

Exemplos:

1- EXPO 98 - os terrenos em volta foram valorizados em função de um investimento público

enorme, sendo que os terrenos dos privados não eram o alvo desta reestruturação. Pelo

facto de o investimento ter potenciado um ganho na esfera dos privados, estes foram

sujeitos ao pagamento de uma contribuição especial.

2- Caminhões extrapesados - devem pagar uma contribuição especial devido ao desgaste

adicional que estes provocam ao pavimento das estradas.

*Apesar de a LGT identificar a existência das contribuições especiais são, para efeitos legais,

impostos. Desta forma, nunca devem ser confundidas com contribuições financeiras.*

Nota - agora vamos procurar a fundamentação para os conceitos que estivemos a ver nas

aulas anteriores.

Base legal dos tributos:

Artigo 165, número 1 CRP (É da exclusiva competência da Assembleia da República legislar

sobre as seguintes matérias, salvo autorização ao Governo:)

i) Criação de impostos e sistema fiscal e regime geral das taxas e demais contribuições

financeiras a favor das entidades públicas;

A AR tem de criar obrigatoriamente os impostos e o sistema fiscal (conjunto dos impostos,

poeticamente nomeado de constelação de impostos), mas isto não é válido para as taxas e

contribuições financeiras, exigindo-se apenas que passe pela AR o regime geral. O princípio da

legalidade fiscal na sua vertente formal está previsto neste artigo ao determinar “no taxation

without representation” uma vez que os impostos devem ser criados pela AR. A contrario

apenas lhe compete criar o regime geral das taxas e das contribuições financeiras.
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● Qual a razão por trás disto? Porque não tem competência para tal - é um sistema tão

complexo que não consegue dar conta do assunto, isto é, não consegue criar um

regime capaz de regular taxas e contribuições financeiras. Ninguém avança porque

nunca haverá consenso. Cabe ao TC resolver estas questões caso a caso.

Artigo 103º, número 2 da CRP - é neste artigo que nos deparamos com o sentido substantivo

do princípio da legalidade fiscal

Artigo 103º, número 3 da CRP - resistência fiscal no caso de impostos que não cumpram a CRP

ou  a lei. Não pode haver impostos retroativos - princípio da não retroatividade fiscal.

A CRP não tem uma norma específica para a capacidade contributiva, “filha da equidade, neta

da igualdade” - artigo 13º CRP. Se formos à lei LGT, artigo 4º, número 1 - os impostos assentam

essencialmente na capacidade contributiva, revelada, nos termos da lei, através do rendimento

ou da sua utilização (consumo/despesa) e do património - encontramos a capacidade

contributiva e a forma como é revelada (que corresponde às 3 bases de tributação).

Artigo 103º, número 1 CRP e artigo 5º, número 1 LGT (corresponde ao desenvolvimento do

artigo 103).
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Artigo 7, números 1, 2 e 3 - impacto económico e finalidades económicos do imposto,

internacionalização:

Artigo 4º, número 2 LGT - bilateralidade da taxa. Eu pago para ter algo em troca - prestação de

um serviço, utilização de um bem de domínio público e remoção de um obstáculo jurídico.

Nota final da aula:

Não se encontra nada a respeito do princípio da equivalência e como não temos um regime

geral das taxas não podemos ir lá procurar - devemos recorrer então à jurisprudência do TC e

doutrina. Podemos analisar o regime das taxas locais e encontrar este princípio, mas é sempre

importante ter em conta que este regime não é geral, mas sim das taxas das autarquias locais.

Aqui, recorremos a uma interpretação sistémica - a interpretação de uma determinada norma

deve ter em conta que o ordenamento jurídico funciona como um todo, como um sistema, e,

por isso, devemos ter em conta todos os outros elementos nos ajudam a interpretar uma

norma de uma forma mais fundamentada. Se existe um regime de taxas de autarquias locais

cujos princípios norteadores e competência é igual, então devemos recorrer a este, partindo

(apesar de parecer estranho) do especial para o geral.

Aula dia 20-11-2020

Recapitulação

1- Tipos de taxas de imposto que existem e a sua relação com o princípio da capacidade

contributiva e os valores que elas potenciam, isto é, a sua nivelação face a essa capacidade

contributiva

2- Consciência que o imposto é um instrumento que surge integrado numa relação jurídica

3- Princípio da soberania fiscal relevado na territorialidade e nas regras da residência e fonte -

limites do poder tributário
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Existem 4 elementos essenciais do imposto:

- Sujeição

- Isenção/Benefícios Fiscais
- Taxa do imposto
- Garantias dos contribuintes

Taxas de impostos:

● Progressivas - taxa varia na % - Na taxa progressiva, o que temos é um aumento da taxa

de imposto à medida que aumenta o rendimento sobre o qual incide a taxa.

● Proporcionais - existe uma única % que não varia à qual é aplicada diferente

rendimento (100, 1000, 10 000) — Flat Rate ; diferente de Flat Tax.

Tanto a progressiva como a proporcional estão de acordo com o princípio da capacidade

contributiva. Ambos permitem que quanto mais se ganhe, mais imposto se pague. O que não é

pacífico na doutrina é que na comparação do âmbito do rendimento entre um taxa progressiva

e uma taxa proporcional, a situação individual do contribuinte e a sua efetiva capacidade

contributiva entendida como pagar na medida exata da sua capacidade e depois relacioná-la

com os outros contribuintes e permitir sobrecarregar mais quem ganha mais (na ótica do

princípio da solidariedade), defende que uma taxa progressiva é mais equitativa do que uma

taxa proporcional. Se o objetivo for um sistema de mais fácil gestão e eficácia, é preferível

uma taxa proporcional, isto é, simplificação do sistema.

Estamos a assumir o rendimento como base de tributação. Um aspeto relevante é fazer uma

relação com o IVA (imposto sobre o consumo)- o IVA, que é de origem UE, é um imposto sobre

o valor acrescentado - imposto indireto que incide sobre a utilização do rendimento (consumo/

despesa- IRS), isto é, o IVA incide sobre as aquisições decorrentes do rendimento. A CRP

determina o princípio da capacidade contributiva e o IVA é um imposto que tem uma taxa

proporcional (significa que a repartição dos encargos não está a ser assumida neste imposto).

No entanto, mesmo tendo uma taxa proporcional, também pretende salvaguardar os

elementos solidariedade porque o valor da taxa varia tendo em conta o tipo de bens/serviços

em causa.

O legislador, para acautelar as diferentes capacidades, tipos e causas do consumo, separou o

consumo em três tipos, correspondendo aos três tipos, três diferentes taxas.

Temos uma taxa chamada reduzida (6%), outra intermédia (13%) e por último, a normal (23%).

Isto é aplicável a todos os Estados Membros, variando apenas o valor da taxa. Temos taxas

proporcionais escolhidas de forma política, ou seja, de acordo com o contexto económico.

O legislador constrói uma lista de bens de 1ª necessidade, que não devem ser penalizados pelo

imposto, para serem o mais uniformes/”universais” possível. Cria um conjunto intermédio de

produtos aos quais se aplica a taxa intermédia. Tudo o que não se enquadra nestas listas de

taxas, vai para a lista da Taxa Normal.
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Na construção da UE ainda há espaço para haver (ou havia) uma taxa de 0%. Por exemplo, na

Inglaterra, a taxa aplicada aos livros é 0%. No entanto, o Ministro das Finanças renunciou a esta

taxa porque queria “fazer um orçamento de estado à UE”.

Conceitos relevantes:

Nível de fiscalidade (montante dos impostos cobrados na percentagem do PIB) - conectado

com⇒ Esforço fiscal (o peso que aquela taxa de imposto tem para o cidadão).

Não adianta olhar apenas para o nível de fiscalidade, é necessário perceber o esforço fiscal do

cidadão - tem que ver com a lógica do “per capita” mas não só.

Imposto que mais receita oferece ao Estado - IVA (consumo), seguido do IRS (rendimento) e

depois o IRC (rendimento de pessoas coletivas)

Perceção Fiscal- Como é que o cidadão revê no seu quotidiano, a aplicação dos seus impostos?

Em Portugal ,a imagem que passa é péssima- estudos demonstram que a perceção fiscal é

negativa na medida em que se considera que a intervenção pública e a aplicação dos dinheiros

públicos não é bem feita. Isto gera pouca vontade para pagar os seus impostos - assim haverá

mais resistência para o cumprimento voluntário.

“Porque é que o Estado impõe um valor de impostos tão elevado, quando no meu dia a dia não

vejo resultados vantajosos disso?”

Qual a solução? Reforma da administração pública levada a cabo pelo Estado de modo a ser

mais eficiente, eficaz e mais comunicativa — isto implica a ativação da educação fiscal -

caminho para uma cidadania mais ativa a nível fiscal e melhor capacidade comunicacional do

Estado. Atualmente existe um projeto em curso denominado joaninha dos impostos.
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Aula dia 24-11-2020

Retomando os pontos 2 e 3 que ficaram por abordar relativamente à aula passada:

2- Consciência que o imposto é um instrumento que surge integrado numa relação jurídica

(relação jurídica fiscal - quem tem de pagar; quem tem de receber).

3- Princípio da soberania fiscal relevado na territorialidade e nas regras da residência e fonte-

limites do poder tributário. É um tributo que tem impacto internacional. Há certos aspetos

que fazem com que o tributo (o imposto) se relacione com outras jurisdições.

2 - Relação jurídica fiscal

Se olhamos para a LGT em especial para o artigo 18 e seguintes - estabelece-se a lógica de que

existe um sujeito ativo - o Estado, a quem é devido o imposto, e um sujeito passivo - aquele

que deve pagar o imposto. No entanto, se lermos o artigo 18º, número 3, percebemos que

aquele sobre quem vai recair a obrigação não tem de ser necessariamente o contribuinte,

embora toda a relação jurídica fiscal tenha, pelo menos, um contribuinte. Isto significa que

pode haver dois tipos de relação fiscal:

1 - Relação jurídica fiscal linear, onde há um sujeito ativo - que é o Estado (a quem deve

ser atribuído o valor para o seu financiamento)- e existe um sujeito passivo que é o

contribuinte. Portanto, a norma fiscal de sujeição/incidência recai no contribuinte,

ativando o dever de pagar o imposto.

2 - Relação jurídica triangular- O lado ativo continua a ser apenas um - a entidade

pública a quem é devido o imposto - o Estado, mas em certos casos poderá haver dois

sujeitos passivos na relação jurídica fiscal. Portanto, temos um sujeito ativo (o Estado)

e dois sujeitos passivos - o contribuinte sobre quem recai a norma de

sujeição/incidência e um terceiro - um substituto tributário (intermediário) que vai

entregar o imposto ao Estado que é devido pelo contribuinte - o

cumprimento/pagamento vai ser efetuado pelo substituto. Há uma relação jurídica

entre o contribuinte e o substituto. O terceiro deve reter a parcela do imposto devido

para pagar ao Estado. Como é que procede ao pagamento do imposto? Pela retenção

do rendimento. Existe, desta forma, a possibilidade do legislador estabelecer que em

vez de ser o contribuinte a satisfazer a exigência fiscal seja o substituto tributário -

através do instituto de retenção da troca. Quando, por exemplo, uma entidade

empregadora procede ao pagamento do salário do seu trabalhador, transfere apenas

a parcela de rendimento de onde já se retirou o imposto devido, entregando o

montante do imposto ao estado.

Porque é que o Estado faz isso? Pode ser por duas razões - ou para receber

antecipadamente o imposto ou para evitar esquemas invasivos.
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Exemplos práticos:

Exemplo 1: Temos um trabalhador que tem um contrato de trabalho com uma entidade

empregadora. Este contrato dá azo a que o empregador entregue uma retribuição ao

trabalhador. Esta retribuição (chamado salário, vencimento, remuneração) é, para efeitos de

tributação, um rendimento. Como rendimento, está sujeito ao imposto das pessoas singulares

como rendimento de trabalho (IRS). O Estado tem a noção de que se esperar que o

contribuinte vá só pagar (ano fiscal 1 de janeiro a 1 de dezembro) no fim do ano fiscal, teria de

esperar muito tempo até receber a sua receita tributária ou arriscaria não receber de todo pois

o contribuinte poderia gastar o que deve até à data do pagamento. Assim, o empregador

entrega ao Estado por conta do IRS a pagar pela entidade empregadora

Exemplo 2: Para ativar um direito a uma proteção social, os trabalhadores por conta de outrem

também estão legalmente obrigados a descontar mensalmente uma percentagem do seu

vencimento, que é consignada ao sistema de segurança social e cujo cumprimento dessa

obrigação vai ativar o direito à proteção social contributiva, designadamente, a reforma.

Mesmo que não seja no momento da reforma social, se existir um acidente de trabalho,

desemprego, problema de saúde também é ativado este direito. Atualmente, a percentagem é

de 11 %- podendo este valor variar de acordo com a categoria de trabalhadores. Também aqui

há uma retenção na fonte por conta da segurança social que é devida pelo trabalhador.

Exemplo 3: Depósito que rende juros. Juros, para efeitos de tributação, são rendimentos. O

estado, em vez de esperar que se declare o valor de juros recebidos, exige ao banco a entrega

do montante do imposto sobre o qual recai o valor do juro - em vez de receber 100 € e depois

pagar o imposto sobre esse montante, o contribuinte recebe apenas 70€.

3 - Princípio da soberania fiscal relevado na territorialidade e nas regras da residência e fonte

- limites do poder tributário.

O Estado está limitado a receber receita tributária do que acontece no seu território. A

soberania tributária é limitada, condicionada ao espaço físico do país.

A ativação do poder tributário no território nacional pode ocorrer de duas formas: através de

residência em território nacional ou, não sendo residente, pelo trabalho em território

nacional. Assim, por outras palavras, podemos dizer que a soberania tributária assenta no seu

território, que pode advir dos residentes efetivamente ou quando o território nacional é a

fonte/base de tributação, mesmo não sendo residente em Portugal.

Isto gera grandes problemas, nomeadamente, dupla tributação.

O universo digital, por sua vez, vem baralhar por completo este esquema o que faz com que

muitos dos negócios digitais não sejam alvos da tributação, o que é profundamente violador do

princípio da equidade entre contribuintes. Por isso, discute-se globalmente formas de criar
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regras de tributação específicas para o digital, onde há uma atenuação do elemento físico -

ligação ao território.

Ponto a seguir nas próximas aulas:

Processo Orçamental - focando o olhar no Orçamento de Estado, antecipando a presença e a

necessidade do controle deste processo.

[debate intenso sobre texto de auto-suficiência - Atenas vs Portugal]- Texto de Xenophon- Ways

and means

Aula dia 27-11-2020

O conceito de processo orçamental vai para além do OE, é mais vasto.

Lei 64-C/2011- Anexo I - O processo orçamental compreende o conjunto de regras e

procedimentos, de carácter formal ou informal, que regem a elaboração, aprovação, execução,

monitorização, controlo e correção do orçamento, bem como a prestação de contas.

Estamos perante uma imensidão de procedimentos e de regras existentes para esta fase, onde

receita e despesa estão completamente em comunicação e vão ser reveladas em opções anuais

pelo executivo.

Caráter substantivo e formalístico, formal ou informal. Há um conjunto de regras para a

elaboração do OE, aprovação, execução, monitorização e controlo (o que está no orçamento de

Estado bate certo com aquilo que é executado?). Por vezes, é necessário retificar o orçamento

(orçamento retificativo).

Previsão e Resultado

Fragilidade de fragmentação - divisão de tarefas que impedia o seu bom funcionamento.

Temos a noção que há muitas intervenções que necessitam de um quadro mais amplo do que a

lei.

Artigo 14º LEO (não significa que este princípio da anualidade seja de afastar, mas sim

complementado com o princípio da plurianualidade). Preocupação com a plurianualidade,

preocupação essa que acompanha alguns atos do orçamento.

Isto é notório com o artigo 32º LEO que trabalha a primeira fase do processo orçamental; há o

dever de criar uma estratégia - documentos estratégicos onde se analisam aspetos

macroeconômicos, onde se assumem compromissos numa lógica de vários ângulos. Estes

documentos servirão de base para a construção do Orçamento de Estado desse ano, mas

tenderão a dar indicações para as opções orçamentais dos anos seguintes. À partida, o nosso

quadro jurídico oferece ao legislador um momento de reflexão prévia onde as suas decisões

devem ocorrer.
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Artigo 33º LEO: um programa de estabilidade é um dever incutido pela UE no domínio das

opções estratégicas; fica retorcido que também no domínio das opções estratégicas, o estado

membro, neste caso Portugal, está condicionado ao conjunto de grandes opções previamente

estabelecidas em Bruxelas- há uma decisão prévia de grandes opções em que os vários estados

membros participam. Existe uma grande preocupação em manter sempre o diálogo e a troca

de informação com Bruxelas (coordenação entre os vários ordenamentos jurídicos:

Coexistência, Coordenação, Harmonização e Uniformização.)

Ao que chamamos programa de estabilidade em Portugal, em Bruxelas, corresponde ao Plano

de Estabilidade e Coordenação (PAC) - legislação europeia.

Na UE, há uma prévia decisão quanto a grandes opções que têm de ser incutidas nos vários EM

de forma a manter sempre o diálogo com Bruxelas, permitindo o controlo do que se passa no

EM- há aqui uma ideia de coordenação das finanças públicas.

NOTA: Nas diretivas, há aspetos que estão completamente fechados e há outros que têm uma

certa margem de manobra, isto é, há uma liberdade de escolha. Exemplo: Apesar de um

Estado Membro não ter a opção entre tributar e não tributar, pode determinar o valor do

tributo.

Existem decisões, negociações no seio da União Europeia (a proposta do orçamento, impacto,

decisão, concretização) que têm de ser trazidas para o espaço nacional, havendo uma

adaptação, coordenação através do programa de estabilidade (isto porque não temos ainda

uma união das Finanças Públicas a nível da UE).No entanto, para os EM que pertencem à zona

euro, como há essa moeda única, as exigências são maiores, uma vez que a interdependência

económica desses EM é maior.

O peso e a importância deste diálogo Bruxelas-Portugal através do programa de estabilidade é

extraordinariamente importante - a referência a Bruxelas nas notícias é muito notória

exatamente pela existência desta relação intrínseca. O risco sistémico é profundíssimo,

portanto há uma necessidade permanente de um desenho motorizado, partilhado e ajustado.

Há uma necessidade de controlo e monitorização que vai acontecer não só na primeira fase,

mas também no momento da construção do Orçamento de Estado por parte do EM - artigo

36º, número 2 LEO - a ligação com Bruxelas é patente tanto na elaboração do OE, como na

proposta.

Artigo 34º, número 4 LEO- lógica de desenho estratégico que é vertido pelo executivo na

proposta de elaboração do Orçamento de Estado.

Porque é que tem de ser o governo a fazer a proposta e não a Assembleia da República? O

governo é o órgão mais democrático (segundo a nossa CRP). É o governo que tem a informação

necessária para proceder à elaboração da proposta da OE. É ele que tem o conhecimento

técnico base para iniciar a discussão.
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Esquema:

Também aqui na AR temos momentos:

1º Análise global com uma votação da globalidade;

2º Discussão setorial, trabalho em comissões organizadas (das finanças e orçamentos);

3º Documento final fechado que vai a votação global final → aprovação do orçamento.

Dependendo das maiorias parlamentares e das cedências que serão feitas, o OE poderá, ou

não, corresponder à proposta inicial. No entanto, é importante notar que existem limites -

chamados redlines (artigo 20º, número 3 LEO) que não podem ser alterados. Daqui decorre

que o que se discute na AR (tanto na generalidade, como na especialidade) é essencialmente a

redistribuição das despesas e não o aumento/diminuição dos valores do orçamento.

Aula dia 30-11-2020

Recapitulação

Artigo 32º a 35º LEO - primeira fase de elaboração do OE.

Até chegar a AR, o executivo tem um longo caminho interno. O próprio governo desenvolve um

conjunto de debates onde as opções políticas estão muito vivas e onde os vários ministérios

(através dos seus ministros) optam por uma proposta final. Chegando à AR, há uma discussão e

aprovação na generalidade, e outra na especialidade onde há várias discussões. Depois de se

chegar a um consenso, é enviado ao Presidente da República que faz uma avaliação, podendo

promulgar ou enviar para trás com as suas considerações. Eventualmente, terá de promulgar.

Antes disso, poderá pedir ao Tribunal Constitucional uma fiscalização preventiva dessa

proposta de Orçamento de Estado.

A nível de procedimento temos vários intervenientes/interesses. No final, aquilo que for

articulado entre os vários participantes é o que fica como Orçamento de Estado, o qual poderá

ou divergir da proposta inicial do governo - isto era depender das maiorias parlamentares e das

cedências feitas.

Além deste lado procedimental, é crucial garantir que existam normas que orientem

substantivamente as opções para a construção do Orçamento de Estado.

Questão substantiva- artigos da CRP e LEO
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Artigos 105º e 106º CRP - não nos trazem nada de novo. A nossa CRP não é muito rica em

termos procedimentais.

O legislador constituinte apresenta no artigo 105º um conjunto de princípios orientadores e

regras que tem de estar contidos no OE.

Artigo 105º, nº1 - orçamentação implícita;

Artigo 105º, nº2 - o orçamento é mais vasto;

Artigo 105º, nº3 - lógica de transparência;

Artigo 105º, nº4 - tem de ter os conteúdos, tem de se prever como deve ser executado, e tem

de ter normas que prevê até quanto o governo pode emitir dívida pública.

Artigo 106º, número 3 - conteúdos previstos no relatório anexos à proposta de OE - artigo 37º

LEO.

O conteúdo da proposta - artigo 37º LEO - desenvolve aquilo que está previsto no artigo 106º

da CRP.

Mapas contabilísticos e demonstrações financeiras (lógica subjacente: tudo aquilo que entra -

receita - vai ser aquilo que vai sair - despesa).

Quando há a construção do OE, temos um articulado, mapas contabilísticos e demonstrações

financeiras. É no relatório que vão ser demonstrados o articulado e os mapas.

Artigo 41º LEO - diz o que necessariamente deve conter o articulado do OE. Exemplo: c), d), g)

já vimos isto - preocupação de orçamentar a forma como a gestão de finanças vai ocorrer, quer

nos compromissos que vão ser feitos, quer no tipo de receita que vai ser assumida.

O OE tem de conter a concretização destas vinculações externas e despesas obrigatórias. Isto

corresponde à necessidade de revelar todas as obrigações e opções do Estado.

Artigo 20º a 26º LEO - importante.
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Regra do equilíbrio orçamental

Artigo 20º

Através do número 1 deste artigo verificamos que Bruxelas define limites que depois são

trazidos para o território nacional (artigo 33 LEO). Aqui estamos perante limites quantitativos

dos quais não nos podemos afastar- redlines- artigo 20, número 3 (muito essencial).

Se o défice (aquilo que entra não é suficiente para fazer face àquilo que sai) for reduzido, ainda

é possível dizer que existe sanidade orçamental:

OE → Equilíbrio (suposto) → Pode haver défice, se for reduzido. (20º nº3 →LEO)

O que é que se entende por défice reduzido? Até onde podemos ir?

- TFUE - artigo 126º - o défice orçamental não pode ser superior a 3% do PIB nacional.

- TECG - artigo 3º - o défice estrutural não pode ser inferior ao plano UE, superior 0.5 %

do PIB nacional, sendo que este valor é o que está expresso no artigo 20º, número 3

LEO.

Dependendo do que for discutido com Bruxelas, o défice pode ir até 3 %. Para isto ocorrer é

necessário uma série de negociações, negociações essas que têm de respeitar o objetivo da OE

(o valor do défice orçamental nunca pode ser superior a 3%).

No desenho plurianual, no objetivo médio longo prazo o défice estrutural não pode ser

superior a 0.5 % do PIB. Quando o governo elabora o desenho da proposta do OE, tem de ter

em atenção estes valores. A construção e elaboração do OE está condicionada a estes limites.

As dívidas anteriores e tudo o que se encontra “pendente” tem de ser tomado em conta.

Se quisermos aumentar a despesa de um certo setor, temos duas opções: ou se aumenta a

receita tributária (criando mais impostos)- ou então tem de se mexer nas ‘’peças do puzzle’’-

framework- de modo a redistribuir o orçamento sem aumentar a despesa (tira-se de um setor

para dar ao outro). É por isso que o Estado tem recorrido a contribuições extraordinárias.

Artigo 22, nº2 LEO - diz-nos quando há um desvio significativo

Artigo 22, nº3 LEO - limites quantitativos. O número 8 diz respeito à ativação de mecanismo de

correção

Artigo 23 LEO- cria medidas capazes de anular esse desvio significativo. É o executivo que

elaborou o OE que vai também criar medidas para remediar a situação (que também deverão

ser aprovadas pela AR).

Artigo 24 LEO, número 1- Possibilidade de adaptação- a anulação do desvio significativo pode

ser adiada em situações excecionais, exemplos: recessão económica profunda ou catástrofes

naturais ou outras situações excecionais com significativo impacto orçamental (COVID-19)
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Artigo 23, número 4- Os reajustamentos devem obedecer a um princípio de solidariedade

recíproca (artigo 12º LEO)

Nota: A propósito de uma dúvida da Marta, a professora afirmou que existem realocações de

despesa que não deixa dúvidas: exemplo - contratar com um empreiteiro ou pagar pensões. No

entanto, existem situações muito mais complexas, nomeadamente quando o Estado está em

bancarrota e não tem dinheiro suficiente e tem de escolher entre pagar salários ou pensões.

Existe um acórdão do TC de 2013 que diz que não se deve baixar o salário dos funcionários

públicos, mas aumentar os impostos. É uma questão deveras complexa e controversa.

Correção ao défice orçamental

Artigo 22º - quando há um desvio significativo tem de se ativar um mecanismo de correção do

regime, que está previsto no artigo 23º. Este mecanismo de correção é desenhado pelo

governo e remetido a posteriori para a AR (artigo 23, número 1). Neste mecanismo de

correção de desvio é também crucial termos a noção de que o desvio não é corrigido de forma

imediata, temos um prazo mais ou menos alargado - consoante as negociações do desvio e as

possibilidades de fazer face ao desvio que são aqui permitidos (artigo 23, número 2). Todavia,

há situações excecionais (artigo 24º) onde se justifica que se alargue o período de correção

porque as circunstância não permitem fazer de outra maneira.

Se olharmos para o artigo 23, número 5, verificamos que temos uma intervenção do conselho

de Finanças Públicas, significando que vai ocorrer uma intervenção de uma entidade externa

que vai avaliar o projeto de recuperação (o mecanismo de correção do desvio) e vai dar o seu

parecer (atenção que este não é vinculativo).

Surge então a necessidade de evidenciar a importância da presença da figura do conselho das

Finanças Públicas, que também apareceu em Portugal e que existem em outros Estados

Membros da EU, por indicação precisamente desta, para a criação de uma entidade que é

pública, mas que tem caráter autónomo que possa - externamente ao executivo e ao

parlamento - de forma técnica e apurada fazer uma avaliação das contas públicas.

Especificamente, aqui quanto à questão da correção, temos a intervenção deste conselho para

avaliar a qualidade da resposta, a adequação do caminho adoptado/desenvolvido pelo

executivo.

Nota: Diploma criador do Conselho das Finanças Públicas. É criado como entidade

independente que procura avaliar devidamente e de forma técnica (são pessoas que têm muito

conhecimento de política orçamental que estão neste conselho) da adequação das respostas

orçamentais. É fundamental ter esta noção de que tem uma origem UE.

De alguma maneira, (já tínhamos verificado na aula anterior através do diploma 2011- Lei 64-C

a presença, no procedimento orçamental, de várias entidades, nomeadamente o executivo e o

parlamento) aqui temos também a intervenção desta figura especializada do Conselho das

Finanças Públicas, que é independente face ao governo porque produz uma avaliação que

pode ser diferente da avaliação que o governo faz.
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Muitas vezes, quando há avaliação dos resultados orçamentais, aparecem 3 avaliações - a do

executivo (que concede os resultados derivados da sua atividade), a que é feita no espaço da

AR pelos deputados com o apoio da UTAO e aquele que é feita pelo Conselho das Finanças

Públicas, que é completamente à parte, independente e que nem sequer responde à AR, bem

como ao executivo, mas que transporta para estas entidades as suas conclusões.

[Parênteses sobre o conhecimento técnico que é necessário para fazer este tipo de avaliação]

Conseguimos perceber que o executivo em si tem essa competência e esses conhecimentos

por ser a entidade que vai executar o próprio orçamento, que gere as receitas e as despesas.

Quando chegamos à AR, temos deputados que têm múltiplas formações (desde deputados

sem formação superior a deputados com formação superior - dentro da formação superior,

podemos ter deputados com formação em direito, em Economia, em Gestão, arquitetura,

sociologia, história, ciência política, matemática, filosofia). Podemos ter uma variedade de

formações. Muitos deputados não têm o conhecimento técnico que lhes permita fazer uma

avaliação profunda desta questão orçamental - quer da própria proposta de lei do orçamento,

quer destes exercícios de correção do desvio. Isto faz com que se tenha de introduzir no

sistema entidades especializadas (tal como este Conselho das Finanças Públicas) que de forma

desapaixonada, independente, autónoma, façam uma avaliação.

Simultaneamente, foi criado no seio do Parlamento uma unidade técnica especializada,

chamada UTAO, uma unidade técnica de análise orçamental, precisamente para auxiliar os

deputados nestas temáticas orçamentais. Foram contratados técnicos especializados, técnicos

com saber nesta análise orçamental para auxiliar os deputados na sua decisão (muito mais

fundamentada). Não podemos exigir que para se ser deputado da AR se tenha um curso de

gestão ou de economia - isto representaria uma queda iminente do próprio princípio

democrático e da sua representatividade face à sociedade nacional. Por isso, temos estes

mecanismos suplementares que vão sendo introduzidos para conceder maior tecnicidade e

capacitação daqueles que têm de analisar estas matérias.

[fecha parênteses]

No artigo 24, número 1, alínea a), aparece novamente o Conselho de Finanças Públicas a

acompanhar o cumprimento dos objetivos do plano de correção ao desvio orçamental.

Recapitulando:

Até agora estivemos a falar do processo orçamental, dentro do qual analisamos o conceito,

complexidade e multiplicidade de intervenientes.

A primeira fase que dá suporte à construção do orçamento é a criação do programa de

estabilidade e da lei das grandes opções (artigo 32 e 34 LEO) com ligação UE ↔ Nacional,

desenho estratégico, identificação de valores máximos de aproximação ou de não aproximação

dos objetivos previstos no artigo 20.
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Segunda etapa: desenho da proposta do orçamento pelo executivo, com todas as etapas

envolvidas, com os valores quantitativos, substantivos a serem salvaguardados neste desenho -

que dificulta muito mais o exercício da opção pública. Temos a aprovação e publicação e

consequente entrada em vigor do OE, sendo que poderá haver desvios. Havendo desvios

significativos ao artigo 20º LEO, temos (artigo 22 e 23) a ativação de um mecanismo de

correção, mecanismo esse que não é imediato e que tem um conjunto temporal em que pode

ser desenhado e executado e onde intervêm várias entidades. É proposta a correção por parte

do executivo à AR, havendo um parecer necessário do Conselho das Finanças Públicas e depois

a própria execução do plano irá ser avaliada com o Conselho das Finanças Públicas.

Terceira etapa: após a aprovação do orçamento vem necessariamente a ativação da fase da

execução orçamental. Durante esta execução, iremos ter em conta os artigos 52º e seguintes

da LEO.

A execução orçamental encontra-se enquadrada com regras (artigos 52 a 57), sendo que

complementarmente serão fundamentais os artigos 58 a 61.

Aqui, também não temos grandes novidades porque fomos mencionando estes artigos à

medida que fomos dando as matérias da receita e da despesa

Artigo 52 - ideia dos princípios gerais de receita e despesa nesta vertente de execução.

Artigo 53º, número 1 - a execução que é feita exige que exista um decreto-lei específico anual,

contendo as regras e orientações fundamentais para a execução do orçamento naquele ano.

Artigo 53º, número 2- verificamos que todos os anos, além do OE, é também aprovado um

decreto-lei de execução orçamental, que é feito pelo governo. Algumas normas, não sendo

autossuficientes, precisando de algumas orientações para serem concretizadas, vão ter essas

orientações neste decreto-lei que vai ser aprovado. Esse decreto-lei tem de obedecer a um

conjunto de princípios e regras - artigo 52 ( iremos agora voltar a análise deste artigo).

Artigo 52º LEO

Princípio da legalidade da receita e despesa pública

Número 1, alínea a) - receita, número 3, alínea a) - despesa.

Tanto uma como outra tem de ter base legal. A regra é que há uma sujeição à lei - para que

uma receita possa ser cobrada, ou que uma despesa possa ser efetuada, estas tem de estar

previstas na lei e a cobrança ou a despesa devem ser efetuadas conforme as regras legais

aplicáveis (aqui se encontram as regras orçamentais, procedimentais, de contabilidade pública,

etc - por exemplo, na despesa, falamos do compromissos e dos pagamentos em atraso). Assim,

todo este quadro legal é transportado como o princípio de legalidade da despesa e da receita

pública.
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No entanto, é preciso ter em conta que o Tribunal de Contas, na sua jurisprudência defende

que este princípio de legalidade da receita e da despesa é amplo e tenderá a abranger todo e

qualquer ato de execução da despesa e da reparação de receita, o que faz com que os

contratos públicos também estejam aqui incluídos. “A ilegalidade de uma despesa pública pode

decorrer não só da desconformidade da sua assunção a pagamento com normas orçamentais,

da contabilidade pública ou procedimentais, como também da ilegalidade administrativa tout

court substantiva ou procedimental do ato ou contrato de onde o mesmo emerge”- aqui

estamos perante uma interpretação bastante lata do que é este princípio da legalidade, para

ser o mais exigente possível.

Princípio da tipicidade orçamental

Número 1, alínea b) e c) - A receita tem de ser objeto corrente da inscrição orçamental, isto é,

tem de estar classificada.

Número 2- receita - A liquidação e a cobrança de receita podem ser efetuadas para além dos

valores previstos na respetiva inscrição orçamental; número 3, alínea b), número 4 e número 5

- despesa.

Quando falamos do princípio da tipicidade orçamental, concluímos que tanto a receita como a

despesa têm de estar previstas. Se não estiverem, não pode haver nem cobrança nem gasto.

Por outro lado, enquanto que na receita só temos esta delimitação qualitativa, na despesa

também temos uma delimitação quantitativa. É dito no número 5, que o montante anual do

programa estabelece o teto máximo de pagamentos que podem ser feitos, isto é, não se pode

pagar para além do que é estipulado. Olhando agora para o número 2, verificamos que este

limite não existe para a receita. Porquê? Há uma diferença na tipicidade de receita e na

tipicidade orçamental da despesa - enquanto que na despesa há também um limite

quantitativo (aquilo que foi definido nos gráficos/valores orçamentais não pode ser

ultrapassado), quando olhamos para a receita não temos o mesmo limite (artigo 52, número

1).

Temos uma semelhança na tipicidade qualitativa, mas não quantitativa. Porquê?

Porque é que se permite que se arrecade mais, mas não se permite que se gaste mais? É

verdade que é melhor ter excedente do que défice, mas a questão não é essa. A previsão de

arrecadar é com base em certos parâmetros, decisões e assunções macroeconómicas, mas que

se elas se alterarem pode arrecadar-se mais ou menos do que era previsto, consoante se

melhorarem ou piorarem. Se o tecido económico funcionar de uma forma muito intensa,

produzindo mais riqueza, isso vai expandir as bases de tributação, aumentando

consequentemente a receita arrecadada. Já ao contrário, se houver uma recessão, as bases de

tributação vão ficar eventualmente condicionadas, não se conseguindo arrecadar tanta receita.

Precisamente por esta ligação da receita ao resultado económico faz com que a receita só

possa ser assumida como uma verdadeira previsão que pode ser para mais ou para menos. Se

for para menos temos um problema de défice, se for para mais, devo estar autorizado para
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mais porque pode acontecer um crescimento efetivo e a consequente expansão das bases de

tributação - o Estado tem de estar legitimado a poder conseguir arrecadar mais do que aquilo

que foi orçamentado. Aqui não estamos perante uma autorização legal para aumentar imposto,

o regime é sempre o mesmo, o que acontece é que o funcionamento económico privilegia um

alargamento das bases de tributação, que permitirá necessariamente um aumento da receita

arrecadada.

Resumindo, a resposta está relacionada com a imprevisibilidade da receita, na medida em que

esta não depende inteiramente do Estado, mas também se relaciona com a situação

económica do país porque é importante relembrar que o executivo não se pode substituir nem

aos privados, nem ao próprio funcionamento da economia. A despesa é mais fácil de

controlar.

Princípio da segregação de funções - tem que ver com os checks and balances

Artigo 52º, números 6 e 7

Isto é de extrema importância porque no fundo estamos a exigir que quem gere as receitas e

quem gere a despesa, faça um controle interno desse procedimento.

Na receita, as funções de liquidação e de cobrança devem ser efetuadas por entidades

diferentes - isto é, deve haver uma entidade a liquidar (determinar o valor do imposto devido)

e outra a cobrar (arrecadar).

Na despesa, temos uma entidade que deve autorizar a despesa e temos outra que vai tratar

do pagamento.

Qual é a ratio desta exigência legal? Desta separação de funções?

Controlo - a lei nacional já cria instrumentos de controlo interno dentro do executivo, ou seja,

quando vamos identificar as formas como se controlam o orçamento, não só vamos ter

mecanismos de controlo externos ao executivo, mas também vamos ter mecanismos internos -

o próprio executivo, enquanto vai executando o orçamento, tem de se ir autocontrolando.

Verificamos que o próprio legislador, ao impor este princípio de segregação de funções está a

ter a ideia da transparência e do autocontrolo incutidos.

Visto em aulas anteriores:

Princípio da tesouraria

Artigo 54º e 55º

Deve saber-se o que se tem de disponibilidade para ter ou não ter de ir pedir ao mercado. A

unidade de tesouraria prevê também uma gestão integrada entre a tesouraria e a dívida direta

do Estado (artigo 54, número 3).
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Temas suplementares sobre a execução orçamental

1. Há casos em que o começo do ano fiscal não é possível em janeiro e, por isso, há uma

alteração no processo que faz com que haja um período temporal transitório até ao momento

que é aprovado o Orçamento e entra em vigor.

Nestas circunstâncias, o artigo 58º LEO prevê um regime transitório nos casos em que ainda se

aguarda a aprovação orçamental. Este regime transitório estabelece uma execução orçamental

por duodécimo. Enquanto se aguarda pelo orçamento (artigo 58º, número 1 - ou porque houve

uma rejeição da proposta do OE ou porque ocorreu uma tomada de posse do novo governo

entre 1 julho e 30 de agosto, o que faz com que o processo orçamental esteja atrasado porque

o governo começa a fazer as suas primeiras abordagens em julho-agosto, ou quando há

caducidade da proposta da lei do OE em virtude da demissão do governo ou quando acontece

uma não votação parlamentar da proposta da LEO) ⇛ a execução mensal dos programas em

curso não pode exceder o duodécimo da despesa total, com algumas exceções.

O que se está a dizer é que o orçamento aparece de 1 de janeiro a 31 de dezembro e de mês a

mês, temos uma execução mensal. Supostamente, teria de entrar um novo OE a 1 de janeiro,

mas não acontece e só vai ocorrer em Março (situação limite), o que significa que nos meses de

janeiro e fevereiro não temos OE. Se não tivéssemos a regra do artigo 58, o Estado parava à

espera do novo orçamento, o que não pode acontecer. O que artigo 58 vem dizer é que o

antigo orçamento continua intacto, mas só se pode gastar em cada mês o correspondente a 1

de doze do ano anterior. O Estado encontra-se limitado mensalmente a 1/12 daquilo que tinha

sido autorizado no ano anterior. Número 3 - a prorrogação da vigência da LEO tem limitações.

Este novo orçamento terá de fazer os devidos ajustamentos - número 6, artigo 58- isto significa

que quando é aprovado este novo orçamento vai ter de se colocar as receitas e as despesas

que, entretanto, foram executadas nos dois meses anteriores (para as contas baterem certo).

2 - Se durante a execução do OE as contas não estão a bater certo e temos de alterar o

orçamento. Podemos ou não podemos alterar o OE que já está a ser executado?

Artigo 59º a 61º LEO - existe a possibilidade de alterações orçamentais para melhorar ou para

garantir a correta execução orçamental. Isto faz nascer o Orçamento retificativo. Quem é que

pode alterar o orçamento? Numas matérias, a AR, noutras o governo.

Artigo 59º e artigo 60º - tudo o que for para aumentar a despesa, transferência de verbas é da

competência da AR.
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Aula dia 4-12-2020
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Controlo financeiro e dentro deste o controlo orçamental.

Retomando o fio condutor das nossas aulas:

Olhando para o nosso percurso ao longo do semestre, percebemos que decorre da CRP uma

necessidade de intervenção pública, sobretudo, mas não exclusivamente, no âmbito dos

direitos económicos e sociais. Esta necessidade de intervenção é a base justificativa para a

atividade financeira do Estado.

Esta atividade financeira desenvolve-se a partir da despesa (do gasto). Estabelecemos entre

ambos uma relação unívoca, de interação, de dependência. O diálogo é produzido

conjuntamente e é vertido naquilo que conhecemos como processo orçamental. Este processo

é múltiplo, complexo, denso, feito de normas (procedimentais e substantivas) onde se ativam

as escolhas políticas orçamentais. Sabemos que o processo orçamental nesta sua

multiplicidade surge em cascata. Começa por ter as grandes opções da planificação da gestão

de estratégias e temos o programa de estabilidade que nasce via UE- PAC. Isto é aquilo que vai

dar espaço à criação orçamento de estado. Para a construção deste não só temos normas

procedimentais, mas também substantivas que devem estar na base do OE.

Sabemos também que o orçamento é o documento de previsão, que deve ser executado, de

forma que a despesa seja efetuada e que a receita seja arrecadada. Quando termina a

execução orçamental (que pode, ou não, dar origem a orçamentos retificativos- ajustamentos

durante o período de execução),temos o apuramento dos factos através de documentos-chave

que contém exatamente aquilo que aconteceu naquele ano ( relembrar que o ano orçamental

corresponde ao ano civil): Conta Geral do Estado.

Nota: atenção que quando falamos em processo orçamental temos vários prismas que

podemos analisar. Neste caso a professora está a utilizar o conceito de processo orçamental na

perspetiva de documentação. (ANEXO I DL-64C 2011: O processo orçamental compreende o

conjunto de regras e procedimentos, de carácter formal ou informal, que regem a elaboração,

aprovação, execução, monitorização, controlo e correcção do orçamento, bem como a

prestação de contas. Pela sua dimensão, pelo número de actores envolvidos, pela sua

complexidade e pela natureza dos incentivos presentes, o processo orçamental coloca

importantes desafios de coordenação e de responsabilização dos diferentes intervenientes.)

Esta figura do processo orçamental foi analisada como uma figura complexa, múltipla, formal e

substantiva que é feita a partir destas várias documentações, representando sempre uma

relação entre despesa e receita num ano ornamental concreto.

Se verificarmos que a monitorização deve ser feita durante, o controlo pode ser associado aos

dois momentos e a prestação de contas tem que ver com a conta geral e com a informação

necessária para poder haver esse mesmo controlo.

Nota: Anteriormente era dado um ênfase muito grande ao momento que o OE era

implementado- a partir desse momento, já não era importante. Mas veio a reconhecer-se que

é necessário que haja uma monitorização durante a sua implementação, isto é, que se vá

acompanhado, permitindo os ajustamentos. É muito importante que haja um momento de

paragem da ação pública de modo a proceder a uma avaliação, onde se olhe para todo o

percurso (objetivos e o que se foi atingido), permitindo-se chegar à conclusão que se não
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funciona, é preciso substituir por outro. Este momento também é importante para garantir que

os intervenientes da execução utilizam os recursos de forma adequada- é o que permite salvar

os valores fundamentais dos princípios orientadores.

Neste processo orçamental temos de ser capazes de encontrar mecanismos de paragem, por

isso é que no conceito de processo orçamental se exprime esta necessidade de controlo, na

LEO vamos encontrar um título específico para o controlo orçamental.

O controlo é visto como fase essencial para assegurar que os objetivos determinados são

atingidos, garantindo que as ferramentas são as adequadas na medida do necessário e que os

recursos destinados àquela despesa estão efetivamente a dar os frutos pretendidos. Só através

desta análise se poderá responsabilizar aqueles que não procederem ao cumprimento das

regras e à adequada utilização dos recursos - "accountability''. Apenas é possível

responsabilizar aqueles que não intervieram corretamente no processo orçamental se existir

um controlo efetivo.

Base legal

Temos que recorrer ao que o legislador nos oferece quanto ao controlo. É preciso ter noção

que a LEO prevê múltiplas formas de controlar.

Verificamos no Artigo 68º LEO que temos 3 tipos de controlo a decorrer em simultâneo.

1. Controlo administrativo

2. Controlo jurisdicional

3. Controlo político

Perguntas relevantes

1. O que é que os distingue?

2. Quem é que é competente para cada um deles?

3. Quais as regras relevantes?
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Artigo 68, número 2 - O controlo administrativo compreende os níveis operacional, setorial e

estratégico, definidos em razão da natureza e âmbito de intervenção dos serviços que o

integram. Temos uma noção de controlo interno - vai haver vários níveis internos dentro da

administração pública.

Artigo 68, número 4 - O controlo jurisdicional da execução do Orçamento do Estado compete

ao Tribunal de Contas e é efetuado nos termos da respetiva legislação, sem prejuízo dos atos

que cabem aos demais tribunais, designadamente aos tribunais administrativos e fiscais e aos

tribunais judiciais, no âmbito das respetivas competências. O controlo jurisdicional financeiro é

feito pelo tribunal de contas, mas alguns atos podem ser da competência de outros tribunais

que não o Tribunal de Contas.

Artigo 68, número 5 - A Assembleia da República exerce o controlo político sobre a execução do

Orçamento do Estado e efetiva as correspondentes responsabilidades políticas, nos termos do

disposto na Constituição, no Regimento da Assembleia da República, na presente lei e na

demais legislação aplicável. O controlo político é aquele que é efetuado pelo órgão

parlamentar - se é a AR que aprova o orçamento, mas não sendo quem o executa, a AR deve

ter o poder de controlar essa execução e  o seu resultado.

Percebemos que há um controlo interno com vários níveis - é um autocontrolo. A par deste

temos um controlo que é feito por terceiros para garantir a lógica de independência

(heterocontrolo) onde temos o controlo jurisdicional cuja identidade máxima é o tribunal de

contas, mas também o controlo político que é efetuado no seio do parlamento.

Quais as consequências que podem decorrer de comportamentos indevidos?

1. Responsabilidade disciplinar (Administrativo),

2. Responsabilidade política (Político),

3. Responsabilidade financeira (jurisdicional).

Pode haver também a ativação de uma responsabilidade penal - há casos legalmente previstos

- lei 34/2007, artigo 14º ‘’violação de normas de execução orçamental”. Temos

responsabilidade penal a poder ocorrer por incumprimento legal no processo orçamental,

especificamente na execução orçamental.

Quem é que é competente para cada um deles?

Quais as regras relevantes?

Nota: Margem de livre apreciação- criatividade. Apesar de haver controlo, há toda uma

teorização desta margem. Este espaço de liberdade deve existir quando apenas há obrigação

de resultados e não de meios.

A intervenção do Tribunal de Contas vai ser sempre nos momentos de execução e pós execução

porque a verdade é que a AR pode permitir a intervenção do TC durante o processo de criação

ornamental para aferir corretamente os dados- é interveniente porque é chamado a conceber
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os dados técnicos como suporte. A atuação do Tribunal de Contas é durante e após a

execução, ainda que possa ser chamada previamente auxiliando a  AR.

Questão subsequente- Vamos olhar para o controlo interno que é feito pela Administração

Pública.

Artigo 69º LEO, número 1: O sistema de controlo da administração financeira do Estado

compreende os domínios orçamental, económico, financeiro e patrimonial e visa assegurar o

exercício coerente e articulado do controlo no âmbito das administrações públicas.

Os órgãos de fiscalização interna. Mantemos vários níveis de controlo dentro da própria

administração pública e por isso é fundamental olhar para odiploma que procede ao sistema

de controlo interno DL 166/98. O artigo 4 deste diploma dá-nos a estrutura de controlo

interno no âmbito da administração pública- operacional, setorial e estratégico. O artigo 68,

número 2 da LEO é um espelho desta norma.

Aula 11-12-2020

Nesta aula iremos abordar a forma como o controlo orçamental, sobretudo, o controlo da

execução orçamental é efetuado.

Na aula anterior  vimos que o controlo poderia ser feito por três vias

1. Interno - quem executa o orçamento - autocontrolo

2. Externo - hétero controlo - não apenas o Tribunal de Contas

3. Político - AR

Diploma 166/98 que nos oferece a concretização das formas como o controlo da administração

pública é efetuada.

1. Controlo Operacional- artigo 4, número 2

2. Controlo Setorial- artigo 4, número 3

3. Controlo Estratégico- artigo 4, números 4 e 5

Concluímos que o controlo é múltiplo e que “os checks and balances” funcionam também

dentro da própria Administração pública. Este controlo não chega e precisamos de um controlo

que alargue. Começamos numa visão micro para macro. Há uma preocupação de

internamente, os órgãos que executam se auto controlarem e terem uma preocupação imensa

em atingir os resultados e uma boa gestão dos recursos.
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Artigo 52, número 6- As operações de execução do orçamento das receitas e das despesas

obedecem ao princípio da segregação das funções de liquidação e de cobrança, quanto às

primeiras, e de autorização da despesa e do respetivo pagamento, quanto às segundas.

Princípio de segregação de funções

Artigo 68, número 3, parte final LEO- o legislador apresenta a possibilidade de se efetuar

auditorias.

A partilha de informação é crucial porque é o que permite efetuar o controlo. Por isso é que há

uma grande preocupação em adotar mecanismos de fluidez de partilha. Porém, estes

mecanismos de informação e controlo faseado não são suficientes para garantir um controlo

efetivo. Por isso, para além do sistema básico do controlo faseado que tem que ver com

monitorização e envio de informação, pode haver a requisição de auditorias -

introduzindo-se, por iniciativa própria, um controlo externo ao seu próprio trabalho de modo a

facilitar a deteção de escolhas indevidas, desadequadas, desnecessárias.

As auditorias correspondem a vias que garantem a deteção de aquilo que não está a correr

como era suposto.

Artigo 68, número 5, LEO - a responsabilidade que pode decorrer deste controlo político é a

responsabilidade política. Se o OE é aprovado pelo órgão parlamentar, este deve ter uma

preocupação de acompanhamento da execução orçamental.

Se olharmos para o artigo 75, verificamos que o legislador teve a preocupação de incluir um

elenco de conteúdos informativos que o Governo tem sempre de disponibilizar à AR pois é a

partir desta informação que a AR pode exercer a sua função de controlo político.

Artigo 71 LEO- Na sequência da análise destes materiais, a AR pode fazer recomendações

(número 5) e no limite dos limites, após a execução do orçamento, cabe à AR emitir a CGE-

análise crítica do exercício orçamental, conclusões que deveriam ser utilizadas para o OE

seguinte (Crítica da professora-ouvir audio)

Para que este controlo político seja verdadeiramente efetivo é necessário, imprescindível, que

quem analisa a informação enviada pelo executivo tenha formação base para interpretar os

dados enviados- o que torna crucial o UTAO - esta unidade técnica de controlo orçamental (de

auxílio aos deputados) tem como função elaborar estudos e documentos técnicos de modo a

ajudar os deputados a tomar as decisões mais fundamentadas e, consequentemente, mais

adequadas possíveis. Na própria orgânica parlamentar, se percebeu essa necessidade de

controlo, demonstrada pela criação desta unidade técnica.

O tribunal de contas vai enviar à AR os seus relatórios financeiros, que também surgem como

documentação relevante para facilitar o trabalho dos deputados. A ideia de controlo deve

funcionar em rede, internamente dentro da administração pública, mas pode requerer

entidades externas de forma a complementar a sua tarefa de controlo orçamental.

Controlo jurisdicional - princípio da transparência - a forma como a execução do OE é efetuada

deve ser conhecida, pública, através da partilha de informação que constitui a base para a
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transparência. Se não houver essa partilha, não há base para controlar. A informação é crucial

para fazer uma análise crítica.

Última etapa - tipo de controlo que mais efeitos práticos podem ter na boa gestão orçamental.

Para a Professora, o tipo de controlo que mais efeitos práticos pode oferecer é o do Tribunal

de Contas, atendendo a forma como os efeitos das tomadas de decisões têm impacto no

decisor. Eficiência e eficácia do controlo.

Deste controlo jurisdicional financeiro que é feito pelo TC pode surgir uma responsabilidade

financeira para os agentes que … ouvir aúdios.

Artigo 68, número 4

Artigo 72, número 3

Temos o controlo e as consequências desse controlo

Artigo 1, da lei 98/97 - remissão para o Artigo 214 da CRP, número 1

Artigo 1 Lei 98/97 - O Tribunal de Contas fiscaliza a legalidade e regularidade das receitas e das

despesas públicas, aprecia a boa gestão financeira e efectiva responsabilidades por infracções

financeiras.

Artigo 214, número 1 CRP- O Tribunal de Contas é o órgão supremo de fiscalização da

legalidade das despesas públicas e de julgamento das contas que a lei mandar submeter-lhe,

competindo-lhe, nomeadamente:

Da análise destes dois preceitos chegamos à conclusão que há uma maior abrangência na Lei

98/97, embora a CRP só apele ao controlo da legalidade no âmbito do controlo jurisdicional.

Quando analisamos a Lei 98/97 o legislador foi mais longe - permite que se possa fazer um

controlo de mérito. Verificamos aqui um alargamento. Só em algumas circunstâncias vai ser

possível analisar o controlo de mérito.

Temos de identificar três níveis de controle: prévio, concomitante ou sucessivo.

1. Controlo prévio

Artigo 5, número 1 alínea c) Lei 98/97 e depois é desenvolvido a partir do 44 a 48 Lei 98/97.

Esta fiscalização é prévia à execução. Fiscalização de atos e contratos antes de serem

executados - princípio da legalidade.

Artigo 46 Lei 98/97 - incidência da fiscalização prévia - quais os tipos de contratos e atos que

devem ir ao tribunal. Alguns, não são todos, tem de ter visto prévio.
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Artigo 47 Lei 98/97 - A existência deste visto prévio está pensado para aumentar a qualidade

de controlo orçamental. Não pode haver a identificação de que todos os atos e contratos

tenham obrigação deste visto prévio- isto seria impossível.

Artigo 45 Lei 98/97 - ineficácia e não invalidade. Este quadro legal não é elevado às suas

consequências. Para a professora, esta é a maior crítica que se pode fazer ao regime.

2. Fiscalização concomitante

Princípio da legalidade também. Resultado de uma auditoria.

Artigo 49, número 1, alínea a) Lei 98/97 - Pode decorrer a abertura de um processo de

responsabilidade financeira.

Instrumentos que avaliam a legalidade, quando olhamos para o artigo 214 CRP, tudo bate

certo porque, até agora, só analisamos a legalidade

3. Fiscalização sucessiva

Artigos 50 a 56 Lei 98/97

Controlo do mérito feito após a execução-a avaliação expos.

Artigo 50, número 1 Lei 98/97 - é nesta conjugação destes 3 “E’s” com o controlo da legalidade

que podemos encontrar o mérito. Artigo 18, número 2 da LEO- estamos a apelar a juízos para a

adequada e melhor utilização possível dos recursos disponíveis.

Este artigo incide não só sobre a legalidade, mas também sobre o mérito. Isto significa que esta

fiscalização sucessiva quando não é do controlo sobre os fundos comunitários é uma

fiscalização que vai incidir sobre a Conta Geral do Estado.

É necessário ter em atenção que a CGE tem de ser também aprovada pela AR. Não só está em

causa o controlo que deve ser efetuado pelo Tribunal de Contas, mas o resultado tem de ir

novamente para a AR- artigo 66 LEO- é crucial que o órgão que aprovou o OE se pronuncie

sobre ela.

Tem em conta que o Tribunal de Contas- artigo 56 Lei 98/97 -pode recorrer no âmbito das suas

competências a empresas de auditoria e consultores técnicos. Permite que se recorra à

especificidade de outros técnicos

O acontece se nestes exercícios de controlos se verificaram ilegalidades ou má gestão? Ativa-se

aqui a responsabilidade financeira, reconhecida pela LEO no artigo 72, número 3. No diploma

regulador encontramos a referência primeira a este princípio fundamental pela

responsabilidade pela gestão dos dinheiros públicos- artigo 5, número 1, alínea e).

Artigo 57 e seguintes - regime da responsabilidade. Verifica-se que existem dois tipos de

responsabilidade:

1. Responsabilidade financeira reintegratória- Artigo 59 a 64º. Secção II(reposições quer

por alcances, desvios e pagamentos indevidos ou por não arrecadação de receitas que
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eram devidos)- artigo 59 Lei 98/97 - vai ter de ocorrer uma reposição nos cofres do

Estados a partir da esfera económica do agente que é julgado e que decide que é

culpado). Artigo 61, número 5 - é necessário provar a culpa; artigo 64 demonstra que

vai ser feita uma avaliação do grau de culpa tendo em conta as suas competências e

funções, volume e fundos, etc. A avaliação da culpa é um exercício muito complexo

pela multiplicidade de elementos que são avaliados, o que pode justificar a dificuldade

da sua efetivação. O próprio agente que agiu com culpa vai ter de repor aquilo que não

entrou nos cofres do Estado.

2. Responsabilidade financeira sancionatória/indemnizatória - artigo 65º e seguintes-

pagamento de multas

-FIM-
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