GABINETE DO DIRETOR‐GERAL
02/DSOR/DIRC/2021

AVISO n.º 02/DGO/2021
Assunto: OE2020 ‐ Prazos Relevantes ‐ Encerramento do ano
Temática: Execução Orçamental – Execução orçamental das entidades/setores
Disponibilizam‐se os prazos gerais no âmbito do encerramento do ano de 2020 que são aplicáveis
às Entidades da Administração Central, que decorrem das disposições legais e normativas
aplicáveis, indicadas.
UNIVERSO

PROCEDIMENTO

PRAZO‐LIMITE

Disposição
legal ou normativa

18 de janeiro de 2021

n.º 6 do art.º 24.º do DLEO/2019

15 de fevereiro de 2021

n.º 1 do artigo 162.º da Lei n.º 2/2020,
de 31 de março

22 de fevereiro de 2021

n.º 21 do artigo 162.º da Lei n.º
2/2020, de 31 de março

Liquidação de Fundos de Maneio e Fundos Viagens e alojamento

08 de janeiro de 2021

n.º 4 do art.º 27.º do DLEO/2019

Reposições de verbas provenientes, direta ou indiretamente, do Orçamento de Estado
e não utilizadas

15 de janeiro de 2021

art.º 127.º do DLEO/2019

Entrega de saldos à ECE

29 de janeiro de 2021

n.º 10 do art.º 19.º do DLEO/2019

15 de fevereiro de 2021

n.º 2 do artigo 42.º do DL n.º 191/99,
de 5 de junho

08 a 28 de fevereiro de 2021

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

30 de abril de 2021

n.º 1 do art.º 77.º da Lei n.º 91/2001,
de 20 de agosto (LEO)

Cobrança de receitas originadas ou autorizadas até 31 dezembro
Serviços Integrados Data limite para pagamentos do Capítulo 60
Regularização contabilistica dos saldos do Capítulo 60

Fecho provisório da Tesouraria do Estado
Encerramento provisório do acesso ao Orçamento de 2020 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.
Serviços
Encerramento final dos sistemas de gestão orçamental para efeitos de prestação de
Integrados/Serviços contas de 2020 para SI (SGR, Gerfip e SIG‐DN) e do SIGO ‐ Sistema de Informação para
e Fundos
a Gestão Orçamental (SFA)
Autónomos
Encerramento do Sistema Central de Encargos Plurianuais (SCEP) para preparação do
início da execução do OE 2021

06 a 14 de janeiro de 2021

Atualização dos encargos plurianuais com efeito a 31 de dezembro de 2020 no SCEP ‐
data‐limite para contacto com a respetiva Delegação da DGO

22 de janeiro de 2021

Encargos plurianuais ‐ Registo da execução orçamental referente ao ano de 2020 no
SCEP

4.º trimestre ‐ 15 de janeiro a
01 de fevereiro de 2021

LCPA ‐ Declarações sobre compromissos plurianuais e pagamentos e recebimentos em
atraso

01 de fevereiro de 2021

art.º 13.º do DL n.º 127/2012, de 21 de
junho, na versão alterada e
republicada pelo DL n.º 99/2015 de 2
de junho

art.º 15.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de
fevereiro, na versão alterada e
republicada pela Lei n.º 22/2015, de
17 de março

Nota: O Decreto‐Lei n.º 84/2019, de 28 de junho (Decreto‐Lei de Execução Orçamental de 2019), para este efeito, mantém‐se em vigor, nos termos do respetivo artigo 210.º, com as necessárias adaptações ao calendário civil do ano de 2021.
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