Decreto-Lei n.º 33/2018,
de 15 de maio
O presente decreto-lei estabelece as disposições necessárias à execução do Orçamento do
Estado para 2018, aprovado pela Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro.
O regime previsto no presente decreto-lei visa garantir um controlo adequado da execução
orçamental, indispensável ao cumprimento do disposto na Lei do Orçamento do Estado para
2018.
Concretizando os princípios e as orientações fixados na Lei do Orçamento do Estado, importa
realçar que, numa perspetiva de continuidade, mantêm-se instrumentos e mecanismos
considerados necessários para monitorizar o controlo da despesa, a par da introdução de um
conjunto de medidas que têm como principais objetivos simplificar e flexibilizar
procedimentos de natureza administrativa.
Por outro lado, cumpre salientar a manutenção da estrutura do presente decreto-lei face aos
dos anos anteriores, o que favorece a sua boa interpretação, concorrendo para a segurança
e certeza jurídicas.
Foram ouvidos os órgãos de governo próprio das regiões autónomas, a Comissão Nacional de
Proteção de Dados, a Associação Nacional de Municípios Portugueses e a Associação Nacional
de Freguesias.
Foram observados os procedimentos decorrentes da Lei Geral do Trabalho em Funções
Públicas, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual.
Assim:
Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 198.º da Constituição, o Governo decreta o
seguinte:

(…)

Artigo 158.º
Alteração ao Decreto-Lei n.º 187/2007, de 10 de maio
1. O artigo 48.º do Decreto-Lei n.º 187/2007, de 10 de maio, na sua redação atual, passa a ter
a seguinte redação:

«Artigo 48.º
[...]
1. [...].

2. A contagem de tempo, a que se refere o número anterior, faz-se nos termos
gerais e releva para os seguintes efeitos:
a) Cumprimento dos prazos de garantia e de outras condições especiais de
tempo de carreira contributiva para acesso às pensões de invalidez e
velhice;
b) Condições de acesso à pensão de velhice do regime de flexibilização e do
regime de antecipação nas situações de desemprego involuntário de longa
duração;
c) Determinação do fator de redução ou de bonificação a aplicar no cálculo da
pensão;
d) Determinação da taxa global de formação da pensão.
3. [...].»
2. A alteração ao Decreto-Lei n.º 187/2007, de 10 de maio, prevista no número anterior,
aplica-se aos beneficiários do sistema previdencial que tenham requerido a contagem do
tempo de serviço militar obrigatório a partir do dia 1 de janeiro de 2018, ou que, já a tendo
requerido, ainda não tenham sido notificados da respetiva decisão.

(…)

Artigo 183.º
Produção de efeitos
O presente decreto-lei produz efeitos à data da entrada em vigor da Lei do Orçamento do
Estado, salvo se disposto em contrário nos artigos antecedentes, e até à entrada em vigor do
decreto-lei de execução orçamental para 2019.

Artigo 184.º
Entrada em vigor
O presente decreto-lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

