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4 — A contabilidade orçamental proporciona um registo
da execução do orçamento e de eventuais alterações.
5 — A contabilidade de gestão permite avaliar o resultado das ações que contribuam para a realização das
políticas públicas e o cumprimento dos objetivos em termos
de serviços a prestar aos cidadãos.

6 — A Conta Geral do Estado é igualmente submetida,
dentro do prazo referido no n.º 1, a certificação do Tribunal
de Contas, que a deve emitir até 30 de setembro.

Artigo 64.º

A Conta Geral do Estado é acompanhada dos mapas
constantes do artigo 42.º e, bem assim, do acumulado da
dívida consolidada do Estado e os encargos com juros que
lhe estão associados.

Demonstrações financeiras intercalares

1 — A ECE e as demais entidades públicas preparam,
até ao final do segundo mês seguinte ao trimestre, demonstrações orçamentais e financeiras, individuais e consolidadas.
2 — As demonstrações orçamentais e financeiras devem
ter uma estrutura idêntica às demonstrações contabilísticas
incluídas na documentação orçamental.
3 — O disposto no presente artigo não se aplica ao
trimestre findo em 31 de dezembro.
CAPÍTULO II
Documentos de prestação de contas
Artigo 65.º
Documentos de prestação de contas
da ECE e das entidades públicas

1 — A ECE e as entidades públicas elaboram, até 31 de
março do ano seguinte ao ano económico a que as contas
respeitam, os respetivos documentos de prestação de contas
que entregam ao membro do Governo responsável pela
área das finanças, ao membro do Governo da tutela e ao
Tribunal de Contas.
2 — Os documentos de prestação de contas integram:
a) O relatório de gestão;
b) As demonstrações orçamentais e financeiras;
c) Outros documentos exigidos por lei.
Artigo 66.º
Conta Geral do Estado

1 — O Governo submete à Assembleia da República,
até 15 de maio do ano seguinte ao ano económico a que
as mesmas respeitam, as demonstrações orçamentais e
financeiras consolidadas dos subsetores da administração
central e da segurança social que integram a Conta Geral
do Estado.
2 — A Conta Geral do Estado compreende o conjunto
das contas relativas às entidades que integraram o perímetro do Orçamento do Estado, tal como definido no
artigo 2.º e compreende um relatório, as demonstrações
orçamentais e financeiras e as notas às demonstrações
orçamentais e financeiras.
3 — As demonstrações orçamentais e financeiras devem
adotar o sistema contabilístico que estiver em vigor para
as administrações públicas.
4 — A Conta Geral do Estado é submetida a parecer
do Tribunal de Contas, dentro do prazo referido no n.º 1.
5 — Para efeitos do número anterior, o parecer do Tribunal de Contas, a remeter à Assembleia da República
até 30 de setembro do ano seguinte ao ano económico, é
acompanhado das respostas das entidades às questões que
esse órgão lhes formular.

Artigo 67.º
Mapas que acompanham a Conta Geral do Estado

CAPÍTULO III
Controlo e responsabilidades
Artigo 68.º
Controlo da execução orçamental

1 — A execução do Orçamento do Estado, incluindo o
orçamento da segurança social, é objeto de controlo administrativo, jurisdicional e político, e tem como objetivos,
designadamente:
a) A confirmação do registo contabilístico adequado, e
o reflexo verdadeiro e apropriado das operações realizadas
por cada entidade;
b) A verificação, acompanhamento, avaliação e informação sobre a legalidade, regularidade e boa gestão, relativamente a programas e ações de entidades de direito
público ou privado, com interesse no âmbito da gestão ou
tutela governamental em matéria de finanças públicas,
nacionais e da União Europeia, bem como de outros interesses financeiros públicos;
c) A verificação do cumprimento dos objetivos pelos
gestores e responsáveis a quem foram atribuídos recursos.
2 — O controlo administrativo compreende os níveis
operacional, setorial e estratégico, definidos em razão
da natureza e âmbito de intervenção dos serviços que o
integram.
3 — O controlo administrativo pressupõe a atuação
coordenada e a observância de critérios, metodologias e
referenciais de acordo com a natureza das intervenções a
realizar, sem prejuízo das competências da autoridade de
auditoria nos termos da lei.
4 — O controlo jurisdicional da execução do Orçamento
do Estado compete ao Tribunal de Contas e é efetuado nos
termos da respetiva legislação, sem prejuízo dos atos que
cabem aos demais tribunais, designadamente aos tribunais
administrativos e fiscais e aos tribunais judiciais, no âmbito
das respetivas competências.
5 — A Assembleia da República exerce o controlo político sobre a execução do Orçamento do Estado e efetiva
as correspondentes responsabilidades políticas, nos termos
do disposto na Constituição, no Regimento da Assembleia da República, na presente lei e na demais legislação
aplicável.
Artigo 69.º
Sistema de controlo da administração financeira do Estado

1 — O sistema de controlo da administração financeira
do Estado compreende os domínios orçamental, económico, financeiro e patrimonial e visa assegurar o exercício
coerente e articulado do controlo no âmbito das administrações públicas.
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2 — Integram o sistema de controlo da administração
financeira do Estado a própria entidade responsável pela
execução, os órgãos de fiscalização interna, as entidades
hierarquicamente superiores de superintendência ou de
tutela e os organismos de inspeção e de controlo do setor
das administrações públicas.
Artigo 70.º
Controlo cruzado

1 — As entidades responsáveis pelo controlo dispõem
de poderes de controlo sobre quaisquer entidades, públicas
ou privadas, nos casos em que estas beneficiem de subvenções ou outros auxílios financeiros concedidos pela entidade Estado e pelas demais entidades públicas ou aqueles
poderes que se mostrem imprescindíveis ao controlo, por
via indireta e cruzada, da execução orçamental.
2 — O controlo cruzado é efetuado apenas nos casos em
que se revele indispensável e na medida do estritamente
necessário ao controlo da execução orçamental e verificação da legalidade, regularidade e correção económica
e financeira da aplicação dos dinheiros e outros ativos
públicos.
Artigo 71.º
Controlo político

1 — No âmbito do controlo político, a Assembleia da
República acompanha a execução do Orçamento do Estado
e dos demais orçamentos da administração central e da
ECE e aprova a Conta Geral do Estado.
2 — O Governo informa anualmente a Assembleia da
República dos programas de auditoria que promove por sua
iniciativa, no âmbito dos sistemas de controlo da administração financeira do Estado, acompanhados dos respetivos
termos de referência.
3 — A Assembleia da República determina em cada
ano ao Governo duas auditorias e solicita ao Tribunal
de Contas a auditoria de dois organismos do Sistema de
Controlo Interno (SCI), sem prejuízo de poder solicitar
auditorias suplementares.
4 — Os resultados das auditorias a que se refere o número anterior são enviados à Assembleia da República
no prazo de um ano, prorrogável até 18 meses, por razões
devidamente justificadas.
5 — O Governo responde em 60 dias às recomendações da Assembleia da República que incidirem sobre as
auditorias referidas no n.º 3.
Artigo 72.º
Responsabilidade no âmbito da execução orçamental

1 — Os titulares de cargos políticos respondem política,
financeira, civil e criminalmente pelos atos e omissões
que pratiquem no âmbito do exercício das suas funções de
execução orçamental, nos termos da Constituição e demais
legislação aplicável, a qual tipifica as infrações criminais
e financeiras, bem como as respetivas sanções.
2 — Os dirigentes e os trabalhadores das entidades
públicas são responsáveis disciplinar, financeira, civil e
criminalmente pelos seus atos e omissões de que resulte
violação das normas de execução orçamental, nos termos
do artigo 271.º da Constituição e da legislação aplicável.
3 — A responsabilidade financeira é efetivada pelo Tribunal de Contas, nos termos da respetiva legislação.

CAPÍTULO IV
Transparência
Artigo 73.º
Dever de divulgação

1 — De acordo com o princípio da transparência orçamental, são disponibilizados ao público, em formato
acessível, a informação sobre os programas dos subsetores
da administração central e da segurança social, os objetivos
da política orçamental, os orçamentos e as contas do setor
das administrações públicas, por subsetor e entidade.
2 — O Governo deve criar uma plataforma eletrónica
em sítio na Internet, de acesso público e universal, na qual
é publicada, de modo simples e facilmente apreensível, a
informação referida no número anterior.
3 — Para efeitos do disposto nos números anteriores a
proposta de lei do Orçamento do Estado, o Orçamento do
Estado e a Conta Geral do Estado são disponibilizados,
respetivamente:
a) Até ao primeiro dia útil seguinte ao da respetiva
entrega na Assembleia da República;
b) Até ao segundo dia útil ao da publicação no Diário
da República;
c) Até ao último dia do mês de maio do ano seguinte a
que diz respeito.
Artigo 74.º
Dever de informação

1 — A transparência orçamental implica a existência de
um dever de informação, nos termos seguintes:
a) O membro do Governo responsável pela área das finanças pode exigir dos organismos que integram o setor das
administrações públicas uma informação pormenorizada
e justificada da observância das medidas e procedimentos
que têm de cumprir nos termos da presente lei;
b) Sempre que se verifique qualquer circunstância que
envolva o perigo de ocorrência, no orçamento de qualquer
dos serviços e ou entidades que integram o setor das administrações públicas, de uma situação orçamental incompatível com o cumprimento dos objetivos orçamentais, o respetivo membro do Governo deve remeter, imediatamente,
ao membro do Governo responsável pela área das finanças
uma informação pormenorizada e justificada acerca do
ocorrido, identificando as receitas e as despesas que a originou, e uma proposta de regularização da situação verificada;
c) O membro do Governo responsável pela área das
finanças pode solicitar ao Banco de Portugal e a todas
as instituições de crédito e sociedades financeiras toda a
informação que recaia sobre qualquer serviço ou entidade
do setor das administrações públicas e que considere pertinente para a verificação do cumprimento da presente lei;
d) O membro do Governo responsável pela área das
finanças pode solicitar fundamentadamente às entidades
que integram os subsetores das administrações regional e
local, informações suplementares sobre a situação orçamental e financeira;
e) O membro do Governo responsável pela área das
finanças pode solicitar ainda ao Banco de Portugal e a
todas as instituições de crédito e sociedades financeiras
informações sobre entidades do subsetor das administrações regional e local, mediante prévia comunicação a estas
entidades, que sejam clientes daquelas instituições e sociedades, tendo em vista o cumprimento da presente lei.

