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 Março, 2013 

DECRETO-LEI N.º 36/2013 

NORMAS DE EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2013 

No dia 11 de março de 2013 foi publicado o Decreto-Lei n.º 36/2013, que estabelece as 

disposições necessárias à execução do Orçamento do Estado para o ano de 2013. 

Este diploma produz efeitos desde o dia 1 de janeiro de 2013 e introduz algumas novidades em 

matéria de contratação pública, designadamente, as seguintes: 

(i) Possibilidade de recurso ao procedimento de concurso público urgente, para além das 

situações previstas no Código dos Contratos Públicos, com vista à celebração de 

contratos de empreitada, desde que se encontrem verificados cumulativamente os 

seguintes requisitos: 

(a) Se trate de um projeto cofinanciado por fundos europeus; 

(b) O valor do contrato seja inferior a € 5.000.000,00; e 

(c) O critério de adjudicação seja o do mais baixo preço. 

(ii) Isenção de determinadas entidades públicas da obrigação de obtenção de parecer prévio 

vinculativo, a emitir pelo membro do Governo responsável pela área das finanças, como 

previsto no n.º 4 do artigo 75.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro (Lei do 

Orçamento do Estado para 2013); 

(iii) Possibilidade das despesas a realizar pelo Instituto de Gestão Financeira e de 

Equipamentos da Justiça, I.P, necessárias para o processo de reorganização judiciária, 

serem efetuadas com recurso a procedimentos de negociação ou ajuste direto (com 

consulta obrigatória a um mínimo de 3 entidades), verificados determinados 

pressupostos legais; 

(iv) Regulamentação das limitações à execução de despesas com aquisição de licenças de 

software, previstas no artigo 4.º da Lei do Orçamento do Estado para 2013. 

Contacto para informações e/ou esclarecimentos adicionais: João Rosado Correia 

(joao.rosado.correia@garrigues.com) 
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