
APOIO PRINCIPAL: 

SFA – RIGORE Central 

Circular Série A n.º 1369 



O que altera com a circular 
1369? 



Não Dívida 
 

Deverá ser preenchido para identificar as contas 2- 
Terceiros, que embora tendo natureza credora, o seu saldo 
não constitui dívida.  

 

 

 

 



Entidades Parceiras 
 

Os organismos devem proceder à identificação das 
entidades parceiras, ou seja, das entidades pertencentes à 
Administração Central (Anexo IV), independentemente da 
natureza da operação.  

 

 



Dívida Mora 
 

O valor da dívida a terceiros com mora igual ou superior, a 
90 dias (após a data de vencimento) irão aparecer no 
ficheiro DVM. 

 

 

 



 
Aquisição Imobilizado 

 

Deverá ser preenchido para identificar as contas 4- 
Imobilizações, que constituam aquisições de imobilizado a 
título oneroso.  

 

 



 
 

Alterações no plano de contas 
 

Conta 027 – Compromissos 
 

Desagregação da conta por forma a especificar 
operações de natureza distinta; 
 
Conta 027 – Compromissos (POCP) 
 027  Compromissos   
   * 0271 Compromissos assumidos   
   * 0272 Duodécimos consumidos 
 
 
 

 
 
 



Conta 04 e 05 
 

Estas contas passarão a ser desagregadas de forma a que os 
valores dos exercícios futuros, passem a evidenciar as 
rubricas.  

 

Conta 04 – Orçamento – Exercícios Futuros 

… 

Conta 05 – Compromissos – Exercícios Futuros 

… 

 

 



 

Conta 25 – Devedores e Credores pela Execução do 
Orçamento 
 
Esta desagregação foi pensada, por forma a isolar movimentos 
suscetíveis de enviesamento da leitura da receita cobrada e da 
despesa paga. 
Conta 25 – Devedores e Credores pela Execução do Orçamento: 
             251   Devedores pela Execução do Orçamento (Receita)  
   * 2511 - Orçamento do Exercício  
       …  
   * 2512 - Orçamento de Exercícios Findos 
       … 
   * 2513 - Notas de Crédito     
       … 
    * 2514 - Adiantamentos 
       … 
    * 2519 – Reembolsos e Restituições 
 



 

Conta 25 – Devedores e Credores pela Execução do 
Orçamento 

 
 

Conta 25 – Devedores e Credores pela Execução do Orçamento: 
 
             252   Credores pela Execução do Orçamento (Despesa)  
   * 2521 - Orçamento do Exercício  
       …  
   * 2522 - Orçamento de Exercícios Findos 
       … 
   * 2523 - Notas de Crédito     
       … 
    * 2524 - Adiantamentos 
       … 

  * 2529 – Reposições Abatidas aos Pagamentos 



Exportação mensal dos ficheiros em 
formato.xml 

PLN – Plano de contas local (deve ser exportado sempre que 
sejam criadas novas contas) – o plano de contas do 

organismo tem que ser “compatível” com o plano de contas 
central; 

 

SGA – Saldos da Gerência Anterior (Enviado apenas 1 vez no 
ano sobre os Saldos Iniciais – sai com a informação impressa 

no Fluxo de Caixa); 



Exportação mensal dos ficheiros em 
formato.xml 

 

BAL – Balancete Analítico (enviado mensalmente, com todos 
os movimentos do mês) – 00 (saldos iniciais); 01 a 

11(mensal); 12 (mensal com período complementar); 13 
Conta de gerência (tudo, incluindo apuramentos e 

encerramento); 
 
 

DVM – Dividas em Mora (enviado mensalmente, devem 
constar todas as dívidas em que o prazo de pagamento já 

tenha vencido em 90 dias ou mais); 



Exemplo de  Ficheiro BAL 



Possíveis Erros?! 



Regras de validação 

Equilíbrio dos movimentos acumulados – Somatório dos 
movimentos acumulados a débito tem que ser igual ao 
somatório dos movimentos acumulados a crédito; 

 

 

Saldo credor da conta 023 (Dotações Disponíveis) – 
Somatório dos movimentos acumulados a crédito tem que 
ser maior ou igual ao somatório dos movimentos 
acumulados a débito para a conta 023; 



Regras de validação 

Dotação corrigida da despesa menor ou igual à previsão 
corrigida da receita 

 

Somatório dos movimentos acumulados a débito abatido do 
somatório movimentos acumulados a crédito, para as 
contas 01 da Despesa, tem que ser menor ou igual ao 
somatório dos movimentos acumulados a crédito abatido 
do somatório dos movimentos acumulados a débito para as 
contas 01 da Receita; 

 



Regras de validação 

Valor dos pagamentos menor ou igual ao valor dos 
compromissos 

• Pagamentos – Somatório dos movimentos acumulados a débito 
para as contas 25211,25221,25222,25232,25292, abatido do 
somatório dos movimentos acumulados a crédito para as 
contas 25212,25223,25231,25291 (excluir as orçamentais 
extraorçamentais); 
 

• Compromissos – Somatório dos movimentos acumulados a 
crédito abatidos do somatório dos movimentos acumulados a 
débito para as contas 027;  

 

 



Regras de validação 

Valor dos pagamentos menor ou igual ao valor dos recebimentos 

• Pagamentos – Somatório dos movimentos acumulados a débito para 
as contas 25211,25221,25222,25232,25292, abatido do somatório 
dos movimentos acumulados a crédito para as contas 
25212,25223,25231,25291 (excluir as orçamentais 
extraorçamentais) 
 

• Recebimentos –  Somatório dos movimentos acumulados a crédito 
para as contas 25111,25121,25132,25192, abatido do somatório 
dos movimentos acumulados a débito para as contas 
25112,25122,25131,25191 (excluir as orçamentais 
extraorçamentais) 

 

 



Regras de validação 

Conta Local – Dados transaccionais / dados mestres 

As contas locais constantes nos ficheiros de dados transaccionais Bal e 
DVM terão que estar previstas na correspondência do plano de contas 
local com o plano de contas central no ficheiro PLN. 



Regras de validação 

Chave Orçamental 

 
Deverão garantir que as rubricas orçamentais sejam exactamente 
iguais entre o SIGO e Quidgest - classificação económica, 
actividade, projecto, programa, medida, fonte de financiamento, 
orgânica, classificação funcional, alíneas, sub-alíneas, subartigo e 
rubrica. 

 
NOTA: É imprescindível a conformidade das alterações 
orçamentais entre SIGO e Quidgest. 

 



Futuramente…. 

A implementação desta circular permitirá criar condições para 
que o Balancete Analítico venha a ser utilizado como 
instrumento de análise Orçamental e Patrimonial dos 

organismos autónomos. 



Sempre com RIGOR(E)… 



Muito Obrigado 



Questões? 


