
 

APROVAÇÃO DAS OPÇÕES DO PLANO E DA PROPOSTA DE ORÇAMENTO – CALENDÁRIO. 

É entendimento do Gabinete Jurídico da ANMP que: 

1. A Câmara Municipal, na qualidade de órgão executivo, deve apresentar “… ao órgão deliberativo, até 31 

de outubro de cada ano, a proposta de orçamento municipal para o ano económico seguinte.” (cfr. o n.º 1 do 

artigo 45.º da Lei n.º 73/2013). Neste sentido, considera-se que a proposta de orçamento deve ser remetida, 

até 31 de Outubro de cada ano, à mesa da Assembleia Municipal a fim de esta dar conhecimento de tais 

documentos aos demais membros. 

2. A Assembleia Municipal deve, por sua vez e de acordo com o preceituado no artigo 27.º do Anexo I da Lei 

n.º 75/2013, proceder à “… aprovação das opções do plano e da proposta de orçamento para o ano seguinte 

na sessão de novembro…” ou Dezembro, isto é, na última (quinta) sessão ordinária do órgão deliberativo (cfr. 

o disposto no n.º 1 da norma em apreço). De notar, que a redação do n.º 2 do artigo 27.º do Anexo I da Lei n.º 

75/2013 parece-nos padecer de um lapso de escrita, na medida em que apenas faz expressa referência ao mês 

de Novembro, devendo – de resto, em conformidade com o disposto no n.º 1 da mesma norma - ler-se”… na 

sessão de Novembro ou Dezembro”, entendimento que vem, aliás, na linha do regime constante do revogado 

artigo 49.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. 

 

Lei n.º 73/2013, de 03 de Setembro, que aprovou o regime financeiro das autarquias locais e entidades 

intermunicipais – com as retificações introduzidas pela Declaração de Retificação n.º 46-B/2013, de 01 de 

Novembro - 

“ Artigo 45.º - Calendário orçamental 

1 - Sem prejuízo do disposto no número seguinte, o órgão executivo apresenta ao órgão deliberativo, até 31 de 

outubro de cada ano, a proposta de orçamento municipal para o ano económico seguinte.  

2 - Nos casos em que as eleições para o órgão executivo municipal ocorram entre 30 de julho e 15 de dezembro, a 

proposta de orçamento municipal para o ano económico seguinte é apresentada no prazo de três meses a contar 

da data da respetiva tomada de posse.” 

 

Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, que estabeleceu o regime jurídico das autarquias locais, aprovou o estatuto 

das entidades intermunicipais, estabeleceu o regime jurídico da transferência de competências do Estado para 

as autarquias locais e para as entidades intermunicipais e aprovou o regime jurídico do associativismo 

autárquico – com as retificações introduzidas pela Declaração de Retificação n.º 46-C/2013, de 01 de Novembro e pela 

Declaração de Retificação n.º 50-A/2013, de 11 de Novembro - 



 

“Artigo 27.º - Sessões ordinárias 

1 - A assembleia municipal reúne em cinco sessões ordinárias anuais, em fevereiro, abril, junho, setembro e 

novembro ou dezembro, convocadas com uma antecedência mínima de oito dias por edital e por carta com aviso 

de receção ou protocolo.  

2 - A apreciação do inventário dos bens, direitos e obrigações patrimoniais, a respetiva avaliação e a apreciação 

e votação dos documentos de prestação de contas do ano anterior devem ter lugar na sessão ordinária de abril, e 

a aprovação das opções do plano e da proposta de orçamento para o ano seguinte na sessão de novembro, salvo 

o disposto no artigo 61.º “ 

 


