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GABINETE DO DIRETOR-GERAL 

36/DSTIC/DIRC/2018 

 

AVISO n.º 36/DGO/2018 

 

Assunto: Execução orçamental – 2018 Calendário 

Temática: Execução Orçamental – Execução orçamental das entidades/setores 

 

Disponibilizam-se os prazos relevantes para a Execução Orçamental de 2018, aplicáveis às 

entidades da Administração Central, como constam do Anexo VI da Circular Série A nº 1389, de 22 

de junho, «Instruções complementares ao Decreto-Lei de Execução Orçamental para 2018» 
 

 

 
Direção-Geral do Orçamento, em 27 de novembro de 2018 
 

UNIVERSO PRAZO-LIMITE

Disposição

do Decreto-Lei n.º 33/2018, de 15 de maio 

(DLEO/2018)/Circular 1389

n.º 1 do art.º 4.º

3 dias úteis após despacho de autorização ponto 33 da presente Circular

17 de dezembro de 2018 n.º 1 do art.º 22.º

26 de dezembro de 2018 (a) n.º 2 do art.º 22.º

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

9 de janeiro de 2019

30 de janeiro de 2019 (b)

28 de dezembro de 2018 n.º 3 do art.º 22.º

31 de dezembro de 2018 n.º 3 do art.º 22.º

7 de janeiro de 2019 n.º 4 do art.º 22.º

21 de janeiro de 2019 n.º 6 do art.º 22.º

15 de novembro de 2018 artº 177º

8 a 28 de fevereiro de 2019
ponto 37 e 147 da Circular e alínea b) do art.º 

52.º da Lei n.º 91/2001, de 20 de agosto (LEO) 

30 de abril  de 2019 ponto 148 da Circular

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

artº 116º

16 de janeiro de 2019 -

n.º 4 do art.º 25.º

PROCEDIMENTO

Serviços Integrados/

Serviços e Fundos 

Autónomos/EPR

Registo informático das Cativações 

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

Entrada de Pedidos de Libertação de Créditos e Solicitações de Transferência de 

Fundos na DGO 

Pedidos de reembolso de despesas de viagens dos Delegados dos Membros do 

Conselho da UE

Pagamento das quotizações para a Caixa Geral de Aposentações

Liquidação de Fundos de Maneio e Fundos Viagens e alojamento

Emissão de meios de pagamento

Processos relativos a compromissos plurianuais que implicam despesa em 2018

Reemissão de ficheiros de pagamentos (data valor efectiva)

Data valor reemissão de ficheiros de pagamentos

Cobrança de receitas originadas ou autorizadas até 31 dezembro

Alterações 

Orçamentais                                                    

Processos 

Documentais

Que careçam de despacho do membro do Governo 

responsável pela área das Finanças
23 de novembro de 2018 art.º 116.º

Que não careçam de despacho do membro do Governo 

responsável pela área das Finanças
14 de dezembro de 2018 art.º 116.º

(b) Aplicável aos fundos de maneio criados com vista a suportar encargos decorrentes da atividade das Forças Armadas no exterior, bem como do fundo de sustentação e funcionamento criado com vista a suportar as atividades da cooperação 

técnico-militar nos PALOP e Timor-Leste

Encerramento provisório do acesso ao Orçamento de 2018 para SI (SGR, Gerfip e 

SIG-DN) e do SIGO - Sistema de Informação para a Gestão Orçamental (SFA), para 

efeitos de registo de alterações orçamentais.

Encerramento final dos sistemas de gestão orçamental para efeitos de prestação 

de contas de 2018 para SI (SGR, Gerfip e SIG-DN) e do SIGO - Sistema de 

Informação para a Gestão Orçamental (SFA)

Serviços integrados

Alterações orçamentais - Processamento informático

Reposições de verbas provenientes, direta ou indiretamente, do Orçamento de 

Estado e não util izadas

(a) Para a receita proveniente da Contribuição Extraordinária sobre o Sector Energético
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