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ANEXO X 

Missão e atribuições da DGO (Decreto-Lei nº 80/2007, de 29 de março) 

Missão Atribuições  

Superintender na elaboração e 

execução do Orçamento do 

Estado, na contabilidade do 

Estado, no controlo da 

legalidade, regularidade e 

economia da administração 

financeira do Estado, e 

assegurar a participação do 

Ministério das Finanças e da 

Administração Pública (MFAP) 

no quadro da negociação do 

orçamento e da programação 

financeira plurianual das 

Comunidades Europeias e 

assegurar a elaboração e gestão 

do Programa de Investimento e 

Despesa de Desenvolvimento 

da Administração Central 

(PIDDAC). 

 Preparar o Orçamento do Estado; 

 Elaborar a Conta Geral do Estado e colaborar na elaboração das contas 

nacionais das administrações públicas; 

 Analisar, acompanhar e controlar a execução orçamental, propor orientações 

para melhorar o desempenho da política orçamental; 

 Produzir e difundir a informação respeitante à execução orçamental e às 

matérias relativas às finanças públicas; 

 Propor orientações para melhorar o desempenho da política orçamental; 

 Assegurar a eficiência e complementaridade dos controlos da administração 

financeira do Estado, designadamente através da colaboração com a IGF na 

execução das auditorias orçamentais; 

 Prestar apoio técnico aos controladores financeiros; 

 Superintender na elaboração e divulgação de normas de contabilização de 

receitas e despesas públicas; 

 Centralizar e coordenar a escrituração e a contabilização das receitas e 

despesas públicas, das operações do Tesouro e das transferências de fundos; 

 Coordenar o sistema de gestão e informação orçamental; 

 Colaborar na definição das regras e procedimentos necessários à elaboração 

do balanço do Estado; 

 Elaborar o quadro plurianual do Orçamento do Estado e manter atualizado 

um quadro previsional da evolução das contas orçamentais do sector público 

administrativo; 

 Preparar os projetos de diploma de execução orçamental e instruções para o 

seu cumprimento; 

 Elaborar pareceres jurídicos e orçamentais sobre os projetos de diploma que 

impliquem despesas públicas; 

 Assegurar, em articulação com o Gabinete de Planeamento, Estratégia, 

Avaliação e Relações Internacionais (GPEARI), a participação do MFAP no 

quadro da aprovação do orçamento e da programação financeira plurianual 

das Comunidades Europeias; 

 Proceder ao acompanhamento e avaliação da sua execução financeira, 

articulando, com as entidades responsáveis pela coordenação dos fundos 

comunitários, designadamente com o Instituto Financeiro para o 

Desenvolvimento Regional, I.P., no que se refere ao investimento co 

financiado; 

 Colaborar com as entidades prestadoras de serviços partilhados nas áreas da 

atividade financeira do Estado, pronunciando-se quanto à normalização 

contabilística e de processos no âmbito da aplicação do Plano Oficial de 

Contabilidade Pública (POCP) bem como proceder ao acompanhamento, 

evolução e manutenção da respetiva solução informática. 

Fonte: www.dre.pt 
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Missão e atribuições da DGO (Decreto-Lei nº 344/1998, de 6 de novembro) 

Missão Atribuições  

Superintender na elaboração e 

controlo da execução do 

Orçamento do Estado, na 

contabilidade pública e no 

controlo da legalidade, 

regularidade e economia da 

administração financeira do 

Estado. 

 Preparar o Orçamento do Estado; 

 Elaborar a Conta Geral do Estado; 

 Analisar, acompanhar e controlar a execução orçamental; 

 Propor orientações para o desempenho da política orçamental; 

 Centralizar e coordenar a escrituração e a contabilização das receitas e 

despesas públicas, das operações do Tesouro e das transferências de fundos; 

 Colaborar na definição das regras e procedimentos necessários à elaboração 

do balanço do Estado; 

 Coordenar o sistema de gestão e informação orçamental; 

 Elaborar as contas do sector público administrativo; 

 Realizar auditorias internas no âmbito da administração financeira do 

Estado; 

 Elaborar o quadro plurianual do Orçamento do Estado; 

 Manter atualizado um quadro previsional da evolução das contas 

orçamentais do sector público administrativo; 

 Preparar os projetos de diploma de execução orçamental e instruções para o 

seu cumprimento; 

 Liquidar as despesas e autorizar o seu pagamento; 

 Analisar e decidir sobre os pedidos de libertação de créditos e conferir a 

autorização prevista no n.º 2 do artigo 19.o do Decreto-Lei n.º 155/92, de 28 

de Julho; 

 Elaborar pareceres sobre os projetos de diplomas que impliquem despesas 

públicas; 

 Produzir e difundir informação respeitante à execução orçamental e às 

matérias relativas às finanças públicas; 

 Assegurar a participação, em articulação com o Ministério dos Negócios 

Estrangeiros, no âmbito das matérias respeitantes às suas atribuições, nos 

trabalhos dos organismos internacionais, nomeadamente na Organização 

para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) e na União 

Europeia (UE); 

 Assegurar, no âmbito da elaboração do Orçamento do Estado, da 

contabilidade pública e da conta do sector público administrativo, a 

aplicação de metodologias que permitam procedimentos coerentes e o 

tratamento agregado da informação; 

 Prestar apoio e consulta aos serviços e organismos da Administração 

Pública, no âmbito das atribuições referidas nas alíneas anteriores; 

 Recolher e tratar a informação de carácter financeiro relativa ao conjunto do 

sector público administrativo e promover e publicar os apuramentos 

estatísticos, em colaboração com o Instituto Nacional de Estatística; 

 Exercer outras funções que lhe sejam atribuídas por lei. 

Fonte: www.dre.pt 

 


