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GABINETE DO DIRETOR-GERAL 

17/DIRC/DIRC/2021 

 
 

AVISO n.º 17/DGO/2021 

 
 

Assunto: Execução Orçamental – 2021 Calendário de execução orçamental – aplicáveis às 
Entidades da Administração Central 

Temática: Execução Orçamental – Execução orçamental das entidades/setores 

 

A título de recordatória e dada a relevância dos mesmos, alerta-se para os prazos aplicáveis à 

execução orçamental de 2021, fixados no DLEO19 (Decreto-Lei n.º 84/2019, de 28 de junho), o qual 

é aplicável a este ano1, conforme Anexo I da Circular relativa à Execução Orçamental de 2021 

(Circular Série A n.º 1400). 

 

Em complemento destacam-se os prazos respeitantes ao envio para o Ministério das Finanças de 

alterações orçamentais e seu processamento informático: 

 

 
 

 

As datas relacionadas com o encerramento do ano de 2021 serão oportunamente divulgadas em 

Aviso próprio. 

 

 

 
Direção-Geral do Orçamento, em 23 de novembro de 2021 
 

                                                             
1 Para este efeito, mantém-se em vigor, nos termos do respetivo artigo 210.º, com as necessárias adaptações ao 
calendário civil do ano do ano 2021. 
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Anexo à Circular

Série A

N.º 1400

UNIVERSO ELEMENTOS PERIODICIDADE APLICAÇÃO PRAZO-LIMITE

Disposição

do Decreto-Lei n.º 84/2019, de 28 de 

junho (DLEO/2019)/Circular 1400

Mapa encargos com o pessoal e n.º de efetivos Mensal SIGO Até dia 15 ou antecipadamente quando acompanhe PLC e STF art.º 127.º

Previsão mensal Orçamento Inicial Anual SOE Data a indicar  n.º 2 do art.º 6.º e art.º 127.º

Revisão das previsões mensais de execução e identificação 

de desvios (necessidades/excedentes )
Mensal SOL Calendário a divulgar no portal DGO  n.º 2 do art.º 6.º e art.º 127.º

Trimestral
Execução fisica de projetos

Dia 15 do mês seguinte após o trimestre

Prestação de contas 26 de abril 2022

Fundos disponíveis, compromissos, contas a pagar, e 

pagamentos em atraso

Mensal

SOL-Fundos 

disponíveis

SIGO - Restantes

Até ao dia 10 do mês seguinte a que se reporta n.º 1 do art.º 120.º

Trimestral Dia 15 do mês seguinte ao fim do trimestre

Prestação de contas 29 de abril de 2022

Permanente Atualização permanente dos estados dos encargos

Trimestral
Registo da execução financeira dos contratos 

Até ao dia 15 do mês seguinte após o trimestre

Contas da execução orçamental Mensal SIGO Dia 8 do mês seguinte n.º 2 do art.º 121.º

Registo de Alterações Orçamentais Mensal SIGO
3 dias úteis após o despacho de autorização;

tendo como limite máximo o dia 8 do mês seguinte
n.º 2 do art.º 121.º

Informação sobre operações ativas de financiamento 

efetuadas bem como das previstas
Mensal SOL Dia 10 do mês seguinte alínea b) do n.º 1.º do art.º 111.º

Relatório de Execução Orçamental Trimestral Email PO Dia 30 do mês seguinte ao trimestre n.º 3 do art.º 121.º

Balancete Analitico Trimestral Email PO Final do mês seguinte ao fim do trimestre n.º 5 do art.º 121.º

Serviços e 

Fundos 

Autónomos

SIPI

n.ºs 1 e 9 do art.º 115.º

art.º 13.º do DL n.º 127/2012, de 21 de 

junho na versão alterada e publicada 

pelo DL n.º 99/2015 de 2 de junho

SIPI_Atualização da execução física dos projetos e fecho de 

períodos

Compromissos Plurianuais (SCEP) SIGO

ANEXO  I

Informação a prestar à DGO por SI, SFA e EPR

Serviços 

Integrados  /  

Serviços e 

Fundos 

Autónomos

Informação relativa à Unidade de Tesouraria SOL

art.º 127.º
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Anexo à Circular

Série A

N.º 1400

UNIVERSO ELEMENTOS PERIODICIDADE APLICAÇÃO PRAZO-LIMITE

Disposição

do Decreto-Lei n.º 84/2019, de 28 de 

junho (DLEO/2019)/Circular 1400

ANEXO  I

Informação a prestar à DGO por SI, SFA e EPR

Contas da execução orçamental Mensal SIGO Dia 8 do mês seguinte n.º 2 do art.º 121.º

Registo Alterações Orçamentais Mensal SIGO
3 dias úteis após o despacho de autorização;

tendo como limite máximo o dia 8 do mês seguinte

alínea b) do n.º 1 do art.º 33.º

 n.º 2 do art.º 121.º

Mapa Encargos com o pessoal e n.º de efetivos Mensal SIGO Até dia 15 ou antecipadamente quando acompanhe PLC e STF art.º 127.º

Previsão mensal Orçamento Inicial Anual SOE Data a indicar  n.º 2 do art.º 6.º e artigo 127.º

Revisão das previsões mensais de execução e identificação 

de desvios (necessidades/excedentes)
Mensal SOL Calendário a divulgar no portal DGO  n.º 2 do art.º 6.º e artigo 127.º

Trimestral
Execução fisica de projetos

Dia 15 do mês seguinte após o trimestre
art.º 127.º

Prestação de contas 28 de fevereiro de 2022 art.º 127.º

Fundos disponíveis, compromissos, contas a pagar, e 

pagamentos em atraso

Mensal

SOL-Fundos 

disponíveis          

SIGO - Restantes

Dia 10 do mês seguinte n.º 1 do art.º 120.º

Trimestral Dia 15 do mês seguinte ao fim do trimestre

Prestação de contas 29 de abril de 2022

Permanente Atualização dos estados dos encargos

Trimestral
Registo da execução financeira dos contratos 

Até ao dia 15 do mês seguinte após o trimestre

Prestação de contas 29 de abril de 2022

Informação sobre operações ativas de financiamento 

efetuadas bem como das previstas
Mensal SOL Dia 10 do mês seguinte alínea b) do n.º 1.º do art.º 111.º

Relatório de Execução Orçamental Trimestral Email PO Dia 30 do mês seguinte ao trimestre n.º 3 do art.º 121.º

Balancete Analitico Trimestral SOL Final do mês seguinte ao trimestre n.º 5 do art.º 121.º

Balancete analítico e demonstrações financeiras previsionais 

para o ano em curso e seguintes
Anual SOL Data a indicar na Circular de Preparação do OE n.º 4 do art.º 121.º 

Programa Saúde 

EPR e SFA

Prestação de informação sobre horas extraordinárias e 

prestação de serviços médicos e despesa associada
Mensal Reporte à ACSS Mensal n.º 2 do art.º 60.º

IGCP e 

Entidades 

gestoras de FEEI

Informação sobre o recurso a operações especificas do 

Tesouro, incluido sobre os beneficiários e finalidades
Trimestral

Email

(ver Anexo VIII)
Final do mês seguinte ao trimestre art.º 171.º da Lei do OE/2021

Entidades 

Públicas 

Reclassificadas - 

EPR

SIPI_Atualização da execução física dos projetos e fecho de 

períodos

Informação relativa à Unidade de Tesouraria

art.º 13.º do DL n.º 127/2012, de 21 de 

junho na versão alterada  e publicada 

pelo DL n.º 99/2015, de 2 de junho

SIGO

n.º 1 do art.º 115.º

SIPI

Compromissos Plurianuais (SCEP)

SOL
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Anexo à Circular

Série A

N.º 1400

UNIVERSO ELEMENTOS PERIODICIDADE APLICAÇÃO PRAZO-LIMITE

Disposição

do Decreto-Lei n.º 84/2019, de 

28 de junho 

(DLEO/2019)/Circular 1400

Contas da execução orçamental Mensal SIGO Dia 8 do mês seguinte n.º 2 do art.º 121.º

Registo de Alterações Orçamentais Mensal SIGO Dia 8 do mês seguinte n.º 2 do art.º 121.º

Previsões Orçamento Inicial Anual SOE Data a indicar.  n.º 2 do art.º 6.º e art.º 127.º

Informação sobre operações ativas de financiamento 

efetuadas, bem como das previstas
Mensal SOL Dia 10 do mês seguinte alínea b) do n.º 1.º do art.º 111.º

Informação relativa à Unidade de Tesouraria Trimestral SOL Dia 15 do mês seguinte ao fim do trimestre n.ºs 1 e 9 do art.º 115.º

Balancete Analítico Trimestral SOL Até ao final do mês seguinte ao trimestre n.º 5 do art.º 121.º

Balancete analítico e demonstrações financeiras 

previsionais para o ano em curso e seguintes
Anual SOL Data a indicar na Circular de Preparação do OE n.º 4 do art.º 121.º

ANEXO  II
Informação a prestar à DGO por EPR do Regime Simplificado

EPR Regime 

Simplificado



Anexo à Circular

Série A

N.º 1400

UNIVERSO PRAZO-LIMITE

Disposição

do Decreto-Lei n.º 84/2019, de 28 de 

junho (DLEO/2019)/Circular 1400

n.º 1 do art.º 4.º

3 dias úteis após despacho de autorização ponto 35 da presente Circular

Dia 20 do mês seguinte àquele a que respeita
ponto 5 da Circular 1346-A de 

9/02/2009

Dia 15 do mês seguinte àquele a que respeitam

art.º 63.º-A do Decreto-Lei n.º 498/72, 

de 9 de dezembro, aditado pelo n.º 1 do 

art.º 73.º do Decreto-Lei n.º 29-A/2012, 

de 1 de março

31 de maio de 2021
n.º 9 do art.º 19.º e ponto 43 da 

presente Circular

Serviços integrados

3 dias úteis após o despacho de autorização e até ao 

5.º dia útil antes do final do mês

Dia 30 para o mês de dezembro

art.º 127.º

Registo de alterações orçamentais nos sistemas locais (SGR, Gerfip e SIG-DN) 

ou Sistema de Informação de Gestão Orçamental (SIGO) e no portal da DGO

Alterações orçamentais - Processamento informático

Integração de saldos de gerência

Serviços Integrados/

Serviços e Fundos 

Autónomos/EPR

ANEXO  VI

Prazos relevantes para a execução orçamental

Pedidos de reembolso de despesas de viagens dos Delegados dos Membros 

do Conselho da UE

Pagamento das quotizações para a Caixa Geral de Aposentações

PROCEDIMENTO

Registo informático das Cativações 




