Informação a prestar à DGO
Suporte e Forma de envio
Execução Orçamental de 2011 - Circular 1363-A
UNIVERSO

ELEMENTOS

PERIODICIDADE

PRAZO-LIMITE

Necessidades relativas a Despesas com o pessoal (a)

Mensal

Carregamento da informação no SIGO.
Interface automático para recebimento do
SRH e outros softwares. Obrigatório o
carregamento antes da solicitação do PLC
Até dia 15 para organismos sem PLC

Deslocações em território nacional e estrangeiro
(RCM n.º 51/2006)

Mensal

Dia 15 do mês seguinte

-

Mensal

Último dia util do mês

-

Trimestral
Prestação de contas

Dia 15 do mês seguinte após o trimestre
29 de Fevereiro de 2012

Encargos Assumidos e não pagos:
Saldo da divida inicial, movimento no mês e saldo da
divida que transita

Mensal

Dia 15 do mês seguinte a que se reporta

-

SIGO

Informação relativa a Encargos Plurianuais incluindo
contratos de locação financeira

Permanente

-

-

SIGO

Trimestral

30 do mês seguinte ao fim do trimestre

-

SIGO

Permanente

30 de Janeiro de 2011 e permanente

-

SIGO

Anual

15 de Maio de 2011

-

SIGO

Anual

15 de Maio de 2011

Contas da execução orçamental

Mensal

Dia 10 do mês seguinte

Mapas 7.1. e 7.2. POCP

SIGO

CGA - Demonstração Financeira

Trimestral

30 dias após o final do trimestre

-

Serviços Online
A disponibilizar

Balancetes analíticos

Mensal

Dia 10 do mês seguinte

-

SIGO

Alterações Orçamentais

Mensal

Actualização da execução física do PIDDAC
Serviços
Integrados /
Serviços e
Fundos
Autónomos

Informação relativa aos Fluxos financeiros da
Administração Central para as Autarquias Locais
(cooperação técnica e financeira)
Registo e actualização de compromissos
correspondentes a despesas certas, líquidas e
exigíveis programadas para o ano de 2011.
Prestação de contas do exercício
Elementos diversos para elaboração da Conta Geral do
Estado (anexo III)

MODELO

FORMA DE ENVIO
SIGO
Upload de Comprovativo
com PLC
Serviços Online
Serviços Online

SIGO

Ver Quadro de informação a enviar para a CGE

3 dias úteis após o despacho de autorização; MODELO PARA PEDIDO
tendo como limite máximo o dia 10 do mês DE AUTORIZAÇÃO DO
MFAP
seguinte

SIGO

Mapa de Origem e Aplicação de Fundos (a)

Mensal/Trimestral

Acompanha o PLC mensal ou trimestral

MODELO (para Upload)

Serviços Online
(anexo ao PLC)

Informação relativa à Unidade de Tesouraria

Mensal

Dia 15 do mês seguinte

-

Serviços Online

Informação sobre operações activas de
financiamento efectuadas bem como das previstas

Mensal

Dia 10 do mês seguinte

-

Serviços Online

Trimestral

Dia 30 do mês seguinte ao trimestre

-

E-mail - Ministério

Trimestral

Dia 30 do mês seguinte ao trimestre
No âmbito dos Trabalhos do OE

-

Serviços Online

Anual em conjunto
com a CGerência

15 de Maio de 2011

-

Serviços Online
A disponibilizar

Informação necessária à aferição do cumprimento da
regra do equilíbrio

Anual

2 de Maio de 2011

-

Serviços Online
A disponibilizar

Informação relativa a entrega de saldos

Anual

31 de Maio de 2011

-

Serviços Online
A disponibilizar

Trimestral

Dia 30 do mês seguinte ao trimestre

-

SIGO

Trimestral

Dia 10 do mês seguinte ao fim do trimestre

-

E-mail DSFP

Bianual

Semestral - até 15 de Setembro de 2011
Anual - até 13 de Maio de 2012

MODELO

E-mail - DSPIDDAC

Bianual

Semestral - até 15 de Setembro de 2011
Anual - até 29 de Abril de 2012

-

SIGO

Serviços e
Fundos
Autónomos Relatório de Execução Orçamental
Previsão da execução orçamental para o ano,
incluindo a previsão de despesas de anos anteriores a
suportar
Informação sobre rácio de autofinanciamento

Situação da dívida e activos em títulos dívida
emitidos pelas administrações públicas
Operações de financiamento, nomeadamente
empréstimos e amortizações efectuadas, bem como
as previstas até ao final de cada ano
Entidades Relatório de Avaliação da Execução do Programa
Coordenadora
s dos
Actualização da execução física do Programa
Programas
Orçamentais Orçamental

(a) As Instituições de Ensino Superior, abrangidas pela Lei n.º 62/2007, de 10 de Setembro, estão dispensadas do envio desta informação

UNIVERSO

ELEMENTOS

PERIODICIDADE

PRAZO-LIMITE

MODELO

FORMA DE ENVIO

Mensal

Dia 18 do mês seguinte

-

E-mail - Dsor e DSFP

Execução Orçamental Trimestral

Trimestral

Final do mês seguinte ao trimestre

-

Previsão da Execução Orçamental anual

Trimestral

Final do mês seguinte ao fim do trimestre

-

Anual

Data a indicar pela DGO

-

Trimestral

30 dias após final do trimestre

-

Bianual

31 Janeiro e 31 Julho

-

Anual

15 de Maio de 2011

Execução Orçamental Mensal

Mensal

Final do mês seguinte a que se reporta

Estimativa das contas não financeiras anuais
Estimativa da execução orçamental e da dívida
pública trimestrais

Bianual

Final de Fevereiro e final de Agosto

-

Trimestral

Final do mês seguinte ao trimestre

-

Trimestral

Final do mês seguinte ao trimestre

-

Trimestral

Final do mês seguinte ao trimestre

-

Execução Orçamental Mensal

Segurança
Social

Previsão da Execução Orçamental anual e orçamento
para o ano seguinte
Situação da dívida trimestral e activos em títulos
dívida emitidos pelas administrações públicas
Situação da dívida anual e activos em títulos dívida
emitidos pelas administrações públicas
Elementos diversos para elaboração da Conta Geral do
Estado (anexo III)

Regiões
Informação necessária à aferição do cumprimento do
Autónomas limite de endividamento das Regiões Autónomas
Informação relativa às entidades que integram o
sector empresarial regional
Situação da dívida e activos em títulos dívida
emitidos pelas administrações públicas
Informação sobre o número e despesa com
recrutamento de trabalhadores, a qualquer título.
Encargos Assumidos e não pagos:
Saldo da divida inicial; movimento no trimestre; e
saldo da divida que transita

Estimativa do Balanço e Demonstração de Resultados
Entidades
definidas no
artigo 47.º do
decreto-lei
de execução
orçamental
para 2011

Balancete Analítico Mensal
Demonstrações Financeiras Previsionais Anuais e
Orçamento
Balanço Previsional anual do ano corrente e a
Demonstração Financeira Previsional
Dívida e activos em títulos dívida emitidos pelas
administrações públicas

Serviços Online

Ver Quadro de informação a enviar para a CGE

Serviços Online

E-mail DSFP

Serviços Online

Bianual

31 Janeiro e 31 Julho

-

Trimestral

Final do mês seguinte ao trimestre a que se
reporta

-

-

Mensal

Final do mês seguinte a que se reporta

-

E-mail DSFP

Anual

28 de Fevereiro do ano seguinte

-

Mensal

Final do mês seguinte

-

Anual

Data a indicar na circular da DGO de
preparação do Orçamento do Estado

-

Trimestral
Trimestral

Final do mês seguinte ao trimestre do qual a
informação se reporta
Final do mês seguinte ao trimestre do qual a
informação se reporta

-

Serviços Online

