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c) As dotacoes orcarnentais do Fundo de Investimento
de Iniciativa Autarquica, Fundo de Compensacao
Autarquica e Fundo Distrital de Desenvolvimento;
d) As dotacoes orcamentais das Despesas de Funcionamento
para Encargos da Dfvida, Transferencias Correntes as
Administracoes Piiblicas, as Administracoes Privadas
e ao Exterior, Subsfdios e Exercicios Findos; e
e) As Operacoes Financeiras do Estado.
3.0 pedido de libertacao do cativo deve ser efectuado ate 30
de Setembro de 2016.
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CONSELHO DE MINISTROS
Decreto

n." 1/2016

ARrIGO
(Redlstribulf;:oes

ARrIGO

1

(Cativo Obrlgatorlo)

1. Na execucao do Orcamento

do Estado para 2016 ficam

cativos:
por cento) das dotacoes orcarnentais
das Despesas de Funcionamento
para "Salaries
e Remuneracoes" e "Transferencias as Famflias";
b) 10% (dez por cento) das dotacoes
orcamentais
das Despesas de Funcionamento
para "Dernais
Despesas com 0 Pessoal", "Despesas com Bens
e Services", "Dernais Despesas Correntes", "Despesas
de Capital" e da Componente Interna das Despesas
de Investimento.
a) 15% (quinze

2. Nao sac abrangidas pelo Cativo:
a) As dotacoes

orcamentais das despesas financiadas
por receitas pr6prias e por receitas consignadas;
b) As dotacoes orcamentais das des pes as financiadas por
donativos e creditos externos;

orcamentets)

1. Para urn mesmo orgao ou instituicao podem ocorrer apenas
seis redistribuicoes orcarnentais, sendo tres para as despesas
de funcionamento e tres para a componente interna das despesas
de investimento, devendo ser efectuadas ate 31 de Outubro
do exercicio econ6mico em curso.
2. Nao sac permitidas redistribuicoes de dotacoes orcamentais
nos seguintes casos:
a) Entre

diferentes
grupos agregados
de despesa,
nas Despesas de Funcionamento;
b) No grupo agregado de "Despesa com 0 Pessoal",
de "Saldrios e Remuneraciies" para "Demais Despesas
com 0 Pessoal" .
ARrIGO

de 1 de Fevereiro

Havendo necessidade de materializar
as competencias
que Ihe sac atribufdas pela Lei n." 9/2015, de 29 de Dezembro,
que aprova 0 Orcarnento do Estado para 2016, 0 Conselho
de Ministros decreta:

2

(Competencias

3

do Ministro da Economla

e Finan~as)

1. Compete ao Ministro da Economia e Financas autorizar:
a) A libertacao

do Cativo Obrigat6rio, mediante pedido
devidamente fundamentado;
b) A anulacao das dotacoes orcamentais de actividades das
despesas de funcionamento e de projectos das despesas
de investimento inscritos no Orcamento do Estado;
c) A inscricao de novas acti vidades e projectos, sob proposta
devidamente fundamentada e mediante a apresentacao
do Contrato ou Acordo de financiamento respective;
d) A cobertura do defice orcamental, pagamento de encargos
da dfvida publica, financiamento
de projectos de
investimento e acorrer a situacoes de emergencia,
em caso de mobilizacao de recurs os adicionais e/ou
extraordinarios;
e) A redistribuicao e transferencia de dotacoes orcamentais
entre actividades das des pes as de funcionamento
e entre projectos das despesas de investimento
inscritos no Orcarnento do Estado, bem como entre
as Prioridades e Pi lares do Programa Quinquenal
do Governo (PQG) 2015-2019,traduzidos
no Plano
Econ6mico e Social" (PES) 2016a qualquer nfvel
(central, provincial e distrital);
/) A redistribuicao de dotacoes para 0 reforco da rubrica
"Meios de Transportes";

,
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g) A inscricao de recursos adicionais e/ou extraordinarios,

resultantes de saldos transitados de exercfcios findos
e de donativos e creditos externos;
h) A transferencia de dotacoes orcarnentais, quando se
verifiquem as seguintes situacoes:
i. as orgaos ou instituicoes do Estado tenham sido
extintos, integrados ou separados para outros ou
novos que venham a exercer as mesmas funcoes;
ii. Nao se verifique a utilizacao, total ou parcial,
da dotacao orcarnental prevista para urn orgao
ou instituicao do Estado, podendo a referida
dotacao ser transferida para as instituicoes que
del a carecam; e
iii. Raja necessidade de transferencia de dotacoes
orcamentais entre orgaos ou instituicoes de quaisquer niveis.
2. Compete ainda ao Ministro da Economia e Financas
autorizar:
a) A alteracao dos limites das rubricas abaixo indicadas,

mediante pedido devidamente
dirigente do orgao requerente:

fundamentado

pelo

i. Remuneracoes extraordinarias para pessoal civil;
ii. Ajudas de custo dentro do Pais para 0 pessoal civil;

iii. Ajudas de custo dentro do, Pais para 0 pessoal
militar;
iv. Ajudas de custo fora do Pais para 0 pessoal civil;
v. Ajudas de custo fora do Pais para 0 pessoal militar;
vi. Representacao para 0 pessoal civil;
vii. Representacao para 0 pessoal militar;
viii. Subsfdio de combustfvel e manutencao de viaturas
para 0 pessoal civil;
ix. Subsfdio de telefone celular para 0 pessoal civil;
x. Combustfveis e lubrificantes;
xi. Comunicacoes, em geral.
b) A atribuicao dos limites nas rubricas a seguir indicadas,
por nao serem objecto de planificacao detalhada:
i. Retroacti

vos salariais do exercfcio corrente
para 0 pessoal civil;
ii. Retroactivos
salariais do exercicio corrente
para 0 pessoal militar;
iii. Retroactivos salariais de exercfcios anteriores
para 0 pessoal civil;
iv. Retroactivos salariais de exercfcios anteriores
para 0 pessoal militar;
v. Rernuneracoes
extraordi narias de exercfcios
anteriores para 0 pessoal ci vii;
vi. Bonus de rendibilidade para 0 pessoal civil.

AIITIGO
(Competenclas

dos Tltulares

13

4

dos demals 6rgaos

do Estado)

Compete aos Ministros Sectoriais, dirigentes dos orgaos ou
instituicoes do Estado que nao sejam tutelados por Ministro,
Governadores Provinciais e Administradores Distritais, autorizar:
a) A redistribuicao de dotacoes orcamentais dos respectivos

orgaos e instituicoes, dentro de cada urn dos grupos
agregados de despesa, de uma mesma actividade das
despesas de funcionamento, desde que a actividade
esteja sob sua gestae;
b) A transferencia de dotacoes orcarnentais entre actividades
ou entre projectos inscritos no Orcamento do Estado,
nos cas os devidamente fundamentados, incluindo no
concernente a mudanca dos resultados planificados,
desde que as actividades ou projectos estejam sob sua
gestae e caso envolva orgaos e instituicoes de mais
de urn sector, haja concordancia de todos os sectores
envolvidos;
c) A redistribuicao
de dotacoes entre as rubricas
do mesmo projecto
da componente
interna
das despesas de investimento do respectivo nfvel, com
a excepcao para a rubrica de "Meios de Transportes".
AIITIGO

5

(Comunlcac;ao de Alterac;oes Orc;amentais)

1. As alteracoes autorizadas no ambito do presente Decreto
devem, para efeitos de registo no e-SISTAFE, ser comunicadas
ao Ministerio da Economia e Finances.
2. Tratando-se de orgaos ou instituicoes de nfvel local,
as comunicacoes devem ser remetidas as Direccoes Provinciais
da Economia e Financas, apos a sua aprovacao, acompanhadas
do respectivo Despacho.
AIITIGO

6

(Instruc;oes para Execuc;ao Orc;amental)

Compete ao Ministro da Economia e Financas emitir instrucces
necessarias a correcta execucao do Orcamento do Estado.
AIITIGO

7

(Entrada em Vigor)

a presente Decreto entra em vigor na data da sua publicacao.
Aprovado pelo Conselho de Ministros, aos 26 de Janeiro
de 2016
Publique-se.
a Primeiro-Ministro,

Carlos Agostinho do Rosario.

