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Resumo 

 

O presente estudo tem como objetivo principal estudar a preparação da transição do 

Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL) para o Sistema de 

Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP), analisando e 

percebendo como os municípios desenvolveram processos preparatórios de mudanças 

com vista à adoção obrigatória das Normas de Contabilidade Pública do SNC-AP. 

 

Com base num estudo de caso único procuramos identificar as motivações que 

conduzem ao desenvolvimento de um processo de preparação para a transição e analisar 

os impactos prévios potenciais relevantes da adoção obrigatória do SNC-AP nas 

demonstrações financeiras. 

 

Os resultados do estudo evidenciam que o Município iniciou o processo de 

preparação de transição do POCAL para o SNC-AP motivado por preocupações da 

direção do departamento financeiro em avaliar a necessidade de preparar o futuro e de 

gerir implicações da mudança ao nível da implementação operacional do SNC-AP e 

avaliar os impactos potenciais relevantes da mudança ao nível do património líquido do 

Município.  

O Município decidiu cumprir as regras e recomendações/orientações dos organismos 

com vista a garantir a transparência nos processos e nos resultados. 
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Abstract 

 

The present study has as main objective to study the preparation of the transition 

from the Official Accounting Plan of Local Authorities (POCAL) to the Accounting 

Standard System of Public Administrations (SNC-AP), analysing and realizing how the 

municipalities/local authorities developed preparatory processes of changes in order to 

the mandatory adoption of the SNC-AP Public Accounting Standards. 

 

Based on a single case study, we seek to identify the motivations that lead to the 

development of a transition preparation process and to analyse the previous potential 

impacts of the mandatory adoption of the SNC-AP in the financial statements. 

 

The results of the study show that the Municipality began the process of preparing 

the transition from POCAL to the SNC-AP, motivated by concerns of the financial 

department in assessing the need to prepare for the future and to manage the implications 

of the change in the operational implementation of the SNC-AP and to evaluate the 

relevant potential impacts of the change in the Municipality's Equity. 

The Municipality decided to comply with the rules and recommendations/guidelines 

of the national bodies in order to ensure the transparency in the processes and results. 
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1. Introdução 

Esta dissertação tem como objeto de estudo o processo de gestão da transição do 

Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL) para o Sistema de 

Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP). 

O SNC-AP foi aprovado pelo Decreto-Lei nº 192/2015 de 11 de setembro e produzia 

efeitos a 1 de janeiro de 2017. No entanto, na reunião do Conselho de Ministros do dia 

17 de novembro de 2016 foi tomada a decisão de adiar a entrada em vigor do SNC-AP 

para 1 de janeiro de 2018, tendo o Decreto-Lei nº 85/2016 de 21 de dezembro alterado a 

data de produção de efeitos do Decreto-Lei nº 192/2015. Assim, os municípios terão de 

apresentar as demonstrações financeiras de 2018 com base neste normativo. O objeto da 

dissertação é estudar o processo de transição, analisando e percebendo como os 

municípios desenvolveram processos preparatórios de mudanças com vista à adoção 

obrigatória das Normas de Contabilidade Pública do SNC-AP, pois os estudos da 

transição analisam os impactos da mudança, mas não captam o processo da transição. 

 O Relatório da Comissão ao Conselho e Parlamento Europeu de 6 de março de 2013 

relativo à aplicação de normas de contabilidade harmonizadas do setor público nos 

Estados Membros referia que as normas IPSAS não descrevem com suficiente precisão 

as práticas contabilísticas a seguir, tendo em conta que algumas dessas normas oferecem 

a possibilidade de escolher entre vários tratamentos contabilísticos alternativos. Assim, 

para o estudo em questão, no período de transição do atual normativo para os municípios 

(POCAL) para um referencial contabilístico assente nas IPSAS (SNC-AP) torna-se 

relevante fazer a análise da gestão do processo e: 

• Antecipar algumas decisões que poderão ser tomadas a nível contabilístico (antes 

de 2018),  

• Antecipar os possíveis impactos dessas decisões nas demonstrações financeiras e, 

• Fornecer contributo nesta matéria para preparadores (Departamento financeiro 

dos municípios) e utilizadores (contribuintes, órgãos representativos – Executivo 

Municipal e Assembleia Municipal, financiadores, fornecedores…) da 

informação financeira dos municípios. 
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Aquando da transição para o Sistema de Normalização Contabilística (SNC), 

aplicável ao setor empresarial, um estudo da PWC em 2009, na avaliação dos impactos 

de um projeto de conversão de normativo contabilístico definia 5 dimensões 

interdependentes, que de forma análoga ao SNC podem ser aplicadas aos municípios: 

-Números: no processo de conversão, as entidades terão de avaliar as diferenças entre 

as políticas contabilísticas atuais e as políticas contabilísticas a adotar; quantificar os 

impactos potenciais da adoção nas Demonstrações Financeiras; elaborar o Balanço de 

abertura na data da transição e identificar as divulgações a efetuar em cada período de 

relato; 

-Pessoas: para que a conversão seja corretamente integrada no município, é 

necessária a alteração da forma como as pessoas percecionam o relato financeiro, com 

impacto não apenas nos colaboradores que integram a função financeira, mas também em 

todas as que são stakeholders da função financeira; 

-Processos: as implicações nos processos decorrem essencialmente das diferenças de 

normativo identificadas e da necessidade de proceder ao redesenho de alguns processos 

para tornar a obtenção da nova informação rápida e fiável. Estas alterações poderão ter 

impactos sobre os procedimentos de controlo interno ou os processos de orçamentação 

em vigor (que serão mais ao nível da readequação e menos relevantes, pois o POCAL dá 

instruções nesta matéria que não foram revogadas pelo Decreto-Lei que aprovou o SNC-

AP). 

-Sistemas informáticos: estão relacionados com a avaliação dos impactos das 

alterações contabilísticas, quer na arquitetura física, quer na arquitetura lógica dos 

sistemas informáticos. Haverá a necessidade de acomodar um novo normativo e fazer o 

realinhamento com as aplicações que gerem a informação ao nível das diferentes áreas. 

-“Negócio”: a missão do município passa por promover a satisfação das necessidades 

das comunidades locais, nomeadamente, no que respeita ao desenvolvimento 

socioeconómico, ao ordenamento do território, ao abastecimento público, ao saneamento 

básico, à saúde, à educação, à cultura, ao ambiente e ao desporto, a qual não sofre impacto 

com a alteração de normativo. No entanto, o mesmo não acontece com os rácios de 

avaliação de performance que podem ser afetados pela adoção de, politicas contabilísticas 

diferentes, métodos de valorização diferentes, entre outros. 
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O relato financeiro é, então, o resultado de um conjunto de dimensões que terá de ser 

revisto e alterado para assegurar a qualidade do relato em SNC-AP. 

“As Demonstrações Financeiras para fins gerais elaboradas de modo a responder às 

necessidades de informação dos destinatários dos serviços e dos fornecedores de recursos 

permite-lhes avaliar o desempenho e tomarem decisões.” (Gonçalves e Quinaz, 2013, p. 

46). 

 “A necessidade de um conhecimento exato e total da composição do património 

autárquico exigiu o estabelecimento de um instrumento de enquadramento indispensável 

a um moderno sistema de contas para as autarquias locais e que contemplasse as entidades 

da Administração Local.” (Carvalho e Monteiro, 2000 citado por Nogueira e Carvalho 

2006, p. 5). O Plano Oficial de Contabilidade Pública (POCP), aprovado pelo Decreto-

Lei n.º 232/97, de 3 de setembro, veio colmatar as lacunas existentes na contabilidade 

pública, obrigando todos os organismos da administração central, regional e local a 

implementar, de imediato, um sistema integrado de contabilidade orçamental, patrimonial 

e analítica, em método digráfico. Decorridos cerca de 18 anos desde a aprovação do 

POCP e após terem sido ponderadas as necessidades de se dispor de um sistema 

contabilístico que responda às exigências de um adequado planeamento, prestação de 

contas e controlo financeiro, o Governo decidiu atribuir à Comissão de Normalização 

Contabilística (CNC) o papel de elaborar um novo sistema contabilístico para as 

administrações públicas, que seja consistente com o SNC, e com as Normas 

Internacionais de Contabilidade Pública (IPSAS). 

A normalização contabilística em Portugal para o setor público encontra-se 

atualmente desatualizada, fragmentada e inconsistente e tal se deve, por um lado, ao 

avanço do SNC, no sentido da adoção de normas adaptadas das normas internacionais de 

contabilidade (IAS/IFRS) e, por outro, da manutenção de um sistema contabilístico no 

setor público cujas bases concetuais de referência são bastante diferentes com a transição 

POC-SNC. 

Em consequência desta fragmentação e inconsistência, coexistem atualmente no 

âmbito do setor público entidades que adotam as IAS/IFRS (algumas empresas públicas, 

por exemplo: Águas de Portugal), entidades reclassificadas (entidades que adotam o 

SNC) e entidades que adotam o POCP (nomeadamente os municípios). Isto traduz-se, 

assim, numa inconsistência, nomeadamente, de princípios contabilísticos, critérios 
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valorimétricos, critérios de reconhecimento e mensuração aplicados e afeta a eficiência 

na consolidação de contas no setor público. Este problema traz custos de ineficiência 

elevados uma vez que entidades como a Direção-Geral do Orçamento (DGO), a Direção-

Geral das Autarquias Locais (DGAL), e o Instituto Nacional de Estatística, I. P. (INE) 

têm de agregar informação produzida com base estruturas concetuais distintas para 

construir indicadores macroeconómicos indispensáveis à tomada de decisões no âmbito 

das políticas orçamental e monetária ao nível da União Europeia (UE). 

Assim, a fragmentação traduz-se na ausência de demonstrações financeiras 

consolidadas, sendo que estas são essenciais para a análise da política orçamental, para o 

planeamento financeiro e para a obtenção de uma imagem verdadeira e apropriada das 

finanças públicas. 

A aprovação do SNC-AP permite uniformizar os procedimentos e aumentar a 

fiabilidade das contas públicas consolidadas. “O que se pretende é entender o Estado 

enquanto unidade, necessariamente distribuído por múltiplos e diversamente facetados 

órgãos, no seu todo e nas suas partes, de forma transparente, usando critérios 

harmonizados, suscetíveis de consolidação, portadores de informação com interesse para 

a gestão política e o seu controlo”. (Jesus e Figueiredo, 2015, p. 27). 

 O SNC-AP passa a contemplar os subsistemas de: 

1. Contabilidade orçamental - visa permitir um registo pormenorizado do processo 

orçamental; 

2. Contabilidade financeira - tem por base as IPSAS e permite registar as transações e 

outros eventos que afetam a posição financeira e suas alterações (através da 

preparação de um balanço e das alterações no património líquido), o desempenho 

financeiro (através da demonstração dos resultados) e os fluxos de caixa (através da 

demonstração dos fluxos de caixa). 

3. Contabilidade de gestão - permite avaliar o resultado das atividades e projetos que 

contribuem para a realização das políticas públicas e o cumprimento dos objetivos 

em termos de serviços a prestar aos cidadãos, sendo relevante para a implementação 

da orçamentação por programas. 

Este estudo insere-se na dimensão dos “números” anteriormente referida (PWC, 

2009) e incide sobre o subsistema da Contabilidade financeira, pois é onde serão 

introduzidas mais alterações, sendo relevante mostrar que motivações e preocupações 
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poderão ter os preparadores da informação e de que modo poderá afetar as demonstrações 

financeiras cujo objetivo é apresentar de forma verdadeira e apropriada a posição 

financeira das entidades.  

A implementação deste novo modelo implica um processo de transição que tem como 

período de transição o ano de 2017 e cuja primeira data de relato será 31 de dezembro de 

2018. As datas mais relevantes neste processo de transição são as seguintes: 

 

 

 Fonte: Adaptado do Manual de implementação do SNC-AP (Comissão de Normalização Contabilística) 

 

A informação prestada nas demonstrações financeiras permite responder às 

necessidades de informação dos destinatários dos serviços e fornecedores do recurso e 

avaliar o desempenho da entidade, a liquidez, a sustentabilidade da prestação dos serviços 

e a capacidade da adaptação da entidade. (Gonçalves e Quinaz, 2013). No sentido de 

levantar as motivações que poderão induzir um município a desenvolver processos 

preparatórios de mudança do normativo contabilístico com vista à adoção obrigatória das 

Normas de Contabilidade Pública do SNC-AP, os objetivos principais da dissertação são: 

• Explorar as alterações de critérios de reconhecimento e as mudanças obrigatórias 

nas regras de mensuração dos itens mais relevantes do POCAL para SNC-AP e 

perceber as preocupações com mesmas na posição financeira do Município em 

estudo. 

• Levantar as razões e fatores críticos na tomada de decisão nos casos em que a 

mudança na regra de mensuração é opcional. 

• Contribuir para demonstrar que os efeitos que serão detetados nas demonstrações 

financeiras, causados pela transição de normativos, poderão ter sido previamente 

geridos pelos agentes: preparadores teóricos, Executivo Municipal, Departamento 

Financeiro.  

31-12-2018

1ª data de relato em 

SNC-AP

Início do período de 

transição

31-12-2016

01-01-2017

Data de transição Data de adoção

01-01-2018

31-12-2018

Primeiras DF's de 

acordo com SNC-AP

2017 - Período de transição 2018

31-12-2017



 

6 

 

2. Enquadramento normativo 

Até ao início dos anos 90, os objetivos centrais dos sistemas contabilísticos das 

entidades públicas eram o controlo da execução orçamental e o compliance das operações, 

pelo que o sistema unigráfico ou regime do caixa eram o modelo de registo contabilístico 

com mais relevo na administração pública portuguesa. Com a Reforma da Administração 

Financeira do Estado (RAFE) e com a implementação do Plano Oficial de Contabilidade 

Pública (POCP), estabeleceram-se as condições para alteração de um paradigma de 

carácter essencialmente orçamental para um mais direcionado para a prestação de 

informação orientada para a tomada decisão.  

Presentemente, os serviços públicos enfrentam um processo de transformação no seu 

modelo de gestão, que se traduz no aumento da eficiência, da eficácia e na 

responsabilidade pela prestação de serviços públicos, enquadrando-se na esfera do New 

Public Management (NPM)1.  

O NPM apela a uma nova cultura de gestão onde as preocupações de eficácia e de 

eficiência económica e financeira são fundamentais. Neste sentido, é necessário criar e/ou 

repensar os sistemas de informação de apoio à gestão em simultâneo com os modelos de 

organização e com a cultura organizacional, desviando o centro do controlo da legalidade 

para o controlo dos resultados e tendo como principal finalidade transformar as entidades 

do sector público em entidades com objetivos semelhantes às entidades do sector privado.  

No âmbito da agenda da NPM, a adoção de inovações do setor privado (como o 

accrual accounting, as normas contabilísticas internacionais e a consolidação de contas) 

e a necessidade de produzir informação completa e fiável a fim de promover a 

accountability e a transparência das contas públicas são também fatores apontados pelos 

stakeholders como constituindo razões importantes para introduzir as mudanças 

desejadas (Gomes, S., Fernandes, M., Carvalho, J.). 

Simultaneamente, assiste-se a um processo internacional de harmonização 

contabilística, que permite que as informações financeiras dos diversos países sejam 

comparáveis e apresentadas dentro de critérios uniformes. Assim, em Portugal, a reforma 

                                                           
1 O NPM emergiu inicialmente em países anglo-saxônicos, a partir do início dos anos 1980, tais como: 
Estados Unidos, Inglaterra, Austrália e Nova Zelândia. As doutrinas de gestão do setor público 
abrangidos pelo NPM foram várias vezes descritas por diversos autores, como Aucoin, 1990; Hood, 
1991; Pusey, 1991; Pollitt, 1993 
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da normalização contabilística para o sector privado introduziu, no ano de 2010, o Sistema 

de Normalização Contabilística (SNC). O SNC foi criado com o intuito de modernizar o 

sistema contabilístico português, bem como fazer face à necessidade de convergência de 

Portugal com a estratégia da UE em termos contabilísticos, nomeadamente a adaptação 

dos normativos nacionais de cada Estado-Membro às normas internacionais de 

contabilidade emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB). Neste 

âmbito, em 2011, o Governo, com o apoio de parceiros internacionais e tendo por base 

diversos estudos realizados, efetuou um diagnóstico das práticas e processos de gestão 

financeira pública, sendo que um sistema contabilístico incompleto e ausência de 

informação de desempenho foi uma das fragilidades encontradas, e bem descrita na Lei 

n.º 64-C/2011, de 30 de dezembro, que aprova a estratégia e os procedimentos a adotar 

no âmbito da Lei de Enquadramento Orçamental. 

Tal como anteriormente referido, a fragmentação e inconsistência da normalização 

contabilística em Portugal leva à coexistência no âmbito do setor público de diversos 

normativos (IFRS, POCP, SNC). Para ultrapassar os pontos fracos do atual sistema de 

contabilidade pública, está em curso uma reforma da contabilidade pública cujas bases 

conceptuais e de referência são a nova Lei de Enquadramento Orçamental (LEO), 

aprovada pela Lei n.º 151/2015, de 11 de setembro, e o Sistema de Normalização 

Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

192/2015, de 11 de setembro. O SNC-AP produzia efeitos a 1 de janeiro de 2017, no 

entanto, na reunião do Conselho de Ministros do dia 17 de novembro de 2016 foi tomada 

a decisão de adiar a entrada em vigor do SNC-AP para 1 de janeiro de 2018.  

Relativamente à LEO, a mesma contém um conjunto de disposições de natureza 

contabilística, tais como: i) a criação da Entidade Contabilística Estado; ii) os subsistemas 

contabilísticos (contabilidade orçamental, contabilidade financeira e contabilidade de 

gestão); iii) a preparação de demonstrações financeiras previsionais (em termos 

individuais e consolidadas para a administração central e segurança social); iv) 

demonstrações financeiras intercalares (trimestrais); v) a necessidade de consolidação de 

contas; vi) o princípio da imagem verdadeira e apropriada que deve ser proporcionada 

pelas demonstrações financeiras em relação à posição financeira e suas alterações, ao 

desempenho financeiro e aos fluxos de caixa; e vii) o custo e os resultados das políticas 

públicas (orçamentação por programas). 
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O SNC-AP permite uniformizar os procedimentos e aumentar a fiabilidade da 

consolidação de contas, com uma aproximação ao SNC e ao SNC-ESNL, aplicados no 

contexto do setor empresarial e das entidades do setor não lucrativo, respetivamente. O 

SNC-AP assenta nos seguintes pilares: 

• A estrutura conceptual para a informação financeira, que permite um 

desenvolvimento coerente e consiste das normas de contabilidade pública; 

• As normas de contabilidade pública, que contemplam os requisitos ao nível da 

contabilização das transações e outros acontecimentos, bem como as divulgações 

necessárias por cada uma das áreas contabilísticas; 

• O plano de contas multidimensional, que servirá para o reconhecimento das 

transações e outros eventos na contabilidade financeira, ajustado às necessidades das 

contas nacionais e alinhado com a codificação para efeitos de inventário de bens imóveis, 

móveis e direitos, antecipando-se um aumento da qualidade e eficiência na preparação 

das contas nacionais, um dos objetivos da Diretiva n.º 2011/85, que estabelece os 

requisitos aplicáveis aos quadros orçamentais dos Estados-Membros; 

• Os modelos de demonstrações orçamentais, que permitem conhecer o orçamento 

inicial, as alterações orçamentais, a execução orçamental da despesa, da receita e o 

desempenho orçamental, através do cálculo normalizado de um conjunto de indicadores 

orçamentais (saldo de gerência, saldo global, saldo primário, saldo corrente e saldo de 

capital); 

• Os modelos de demonstrações financeiras, alinhados com os que existem para o 

setor empresarial, facilitando a comparabilidade e permitindo análises económico-

financeira das entidades públicas, bem como uma aferição da sua sustentabilidade 

financeira. 

 

2.1 Setor público versus setor privado 

 

As características das entidades do setor público são diferentes das entidades do setor 

privado, desde logo porque o principal papel do setor público é prestar serviços aos 

cidadãos e não maximizar o lucro. Os Anuários Financeiros dos Municípios Portugueses 

de 2015 (novembro de 2016) e de 2016 (julho de 2017), neste âmbito, também enaltecem 
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características específicas destes deixando nesse documento algumas notas alusivas a esse 

respeito, nomeadamente: 

 -O princípio da continuidade das entidades públicas como os municípios e a natureza 

do seu património, não se compadecem com a avaliação da capacidade financeira dos 

municípios através do património líquido ou capital próprio; 

 -A avaliação dos ativos detidos pelos municípios, bem como a sua capacidade de 

gerar fluxos de caixa terá sempre como objetivo único a prestação de serviços públicos 

pelo que não fará sentido a comparabilidade do desempenho dos municípios pelo 

montante dos resultados líquidos obtidos;  

-A avaliação da sustentabilidade financeira dos municípios é importante e relevante 

quando avaliada a longo prazo. Por isso neste capitulo se dá especial relevância ao ponto 

relativo ao Endividamento Municipal; 

-A falta de zelo ou de preocupação no registo contabilístico de possíveis perdas 

(nomeadamente, em relação a dívidas de clientes e utentes, a situações de contencioso) 

pode estar associada à reduzida a preocupação pelo apuramento do resultado económico. 

As entidades públicas demonstram maior preocupação com os indicadores de 

execução orçamental face aos indicadores de desempenho económico. O Índice de 

Transparência Municipal (ITM), elaborado pela TIAC, Transparência e Integridade, 

Associação Cívica,  mede o grau de transparência das Câmaras Municipais através de 

uma análise da informação disponibilizada aos cidadãos nos seus websites. De acordo 

com o relatório do ITM, existem alguns indicadores mais importantes que são 

denominados de "determinantes". Relativamente à dimensão económico-financeira é 

considerado informação "determinante": o orçamento do município, os mapas de 

execução orçamental e a lista de dívidas a fornecedores e respetivos períodos de mora 

(Nunes, S. 2014). 

Daqui se depreenderá, que as motivações/preocupações no processo de gestão 

transição de normativos serão de cariz diferente face setor privado. 

A Estrutura Concetual define os conceitos que devem estar presentes no 

desenvolvimento de normas de contabilidade pública aplicáveis à preparação e 

apresentação de Demonstrações Financeiras. A Estrutura Concetual para as 

Administrações Públicas (ECP), diverge da Estrutura Concetual do SNC (EC). Os 

objetivos do relato financeiro pelas entidades públicas são proporcionar informação sobre 

http://poderlocal.transparencia.pt/
http://poderlocal.transparencia.pt/
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essas entidades que seja útil para os utilizadores das demonstrações financeiras 

(Utilizadores de serviços, fornecedores, contribuintes, Estatística, Parlamento, 

Comunicação social, Supervisão/controlo) para efeitos de responsabilização pela 

prestação de contas (accountability) e para tomada de decisões. O objetivo do relato 

financeiro pelas entidades do setor privado é o de proporcionar informação acerca da 

posição financeira, do desempenho e das alterações na posição financeira de uma entidade 

que seja útil a um vasto leque de utentes (Investidores, fornecedores, clientes, público, 

Governo, mutuantes) na tomada de decisões económicas. 

É importante realçar, algumas características da realidade pública: 

 

• Transações sem contraprestação 

Numa transação sem contraprestação, uma entidade ou recebe valor de uma outra 

entidade sem dar diretamente em troca valor aproximadamente igual, ou dá valor a uma 

outra entidade sem receber diretamente em troca valor aproximadamente igual. 

Os impostos, multas, as taxas que representem uma retribuição simbólica e as 

transferências são exemplos de transações sem contraprestação. 

 

• Orçamento do Estado e execução orçamental 

Outro elemento diferenciador no setor público é o Orçamento do Estado. As 

entidades públicas preparam o orçamento com as suas receitas e despesas, sendo objeto 

de divulgação pública. O Parlamento e outros órgãos controlam os atos de gestão do 

Governo e das entidades públicas através da execução orçamental. Também o orçamento 

é a base da política fiscal e das autorizações para fazer despesas. 

 

• A natureza dos programas e a longevidade no setor público 

Muitos programas do setor público são de longo prazo e a capacidade de fazer face 

aos compromissos depende de impostos e contribuições futuras. Muitos destes 

compromissos e impostos futuros não reúnem as condições para serem considerados 

respetivamente como passivos e ativos. Consequentemente, as demonstrações financeiras 

não proporcionam toda a informação que os utilizadores necessitam relativamente aos 

programas de longo prazo. As consequências financeiras de muitas decisões podem ter 

impacto durante vários anos. Por isso, a informação prospetiva sobre a sustentabilidade 
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das entidades públicas é necessária para propósitos de responsabilidade pela prestação de 

contas e tomada de decisões. 

Devido ao poder de soberania, nomeadamente o poder de impor impostos sobre os 

cidadãos, o princípio da continuidade que está subjacente à preparação das demonstrações 

financeiras nas entidades públicas, dificilmente estará relacionado com a capacidade de 

um Estado cumprir as suas obrigações financeiras e dificilmente pode ser avaliado através 

do património líquido ou capital próprio (como acontece no setor empresarial). Apesar 

do princípio da continuidade ser importante, a sustentabilidade a longo prazo torna-se 

mais relevante para avaliar o desempenho do Estado. 

 

• A natureza dos ativos e passivos nas Administrações Públicas 

Grande parte dos ativos são especializados como, por exemplo, as estradas e os 

equipamentos militares em que pode existir apenas um mercado muito limitado para tais 

ativos. Este facto tem implicações na mensuração destes ativos. 

O Governo nos seus diferentes níveis pode deter ativos que contribuem para a cultura 

e a história nacional, como, por exemplo, obras de arte e edifícios históricos. 

Podem também ser responsáveis por parques naturais e outras áreas com importância 

para a flora e fauna autóctone. Estes ativos não são de uma forma geral para vender, 

mesmo que exista mercado. É da responsabilidade do Estado preservar e manter estes 

bens para as gerações atuais e futuras. 

Estes recursos permitem aos governos licenciar o uso de tais recursos, obtendo 

royalties e impostos de tal uso. 

 

• O papel regulador das Administrações Públicas 

O Governo nos seus diferentes níveis tem poder para regular as entidades que operam 

em alguns setores da economia quer diretamente, quer através de entidades 

administrativas independentes, normalmente designadas por entidades reguladoras. 

 

• Relação com o relato estatístico 

Portugal prepara dois tipos de informação financeira: na ótica das contas nacionais 

com o objetivo de análise macroeconómica e tomada de decisões (com base no Sistema 
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Europeu de Contas - SEC 2010), e demonstrações financeiras, com vista à tomada de 

decisões e à responsabilidade pela prestação de contas. 

 

Atendendo a que nas Administrações Públicas, é frequente que a muitos dos serviços 

prestados e entrega de bens, não corresponda um benefício económico em troca, 

(rendimentos de transações sem contraprestação), não sendo como tal o lucro o objetivo 

central da atividade das Administrações Públicas, conduz a que as definições dos 

elementos das Demonstrações Financeiras evidenciem essa diferenciação: 

 

  ECP EC 

Ativo 

Recurso presentemente controlado pela entidade pública como 
resultado de um evento passado, que contém em si a 
capacidade de proporcionar um influxo de potencial de serviço 
ou de benefícios económicos futuros 

Recurso controlado pela entidade como resultado de 
acontecimentos passados e do qual se espera que fluam para a 
entidade benefícios económicos futuros 

Passivo 
Obrigação presente originada num evento passado que gera 
uma saída de recursos 

Obrigação presente da entidade proveniente de 
acontecimentos passados, da liquidação da qual se espera que 
resulte um exfluxo de recursos da entidade incorporando 
benefícios económicos 

Capital próprio - 
Interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzir 
todos os seus passivos 

Aumentos e 
diminuições no 
património líquido 

Alterações nos Ativos e Passivos em resultado de rendimentos 
e gastos com origem em transações e contraprestação 

- 

Resultados São a diferença entre rendimentos e gastos 
Medida de desempenho ou base para retorno do investimento 
ou dos resultados por ação 

Rendimentos 
Aumentos no património líquido, que não sejam os resultantes 
de contribuições para o património líquido 

Aumentos nos benefícios económicos durante o período 
contabilístico na forma de influxos ou aumentos de ativos ou 
diminuições de passivos que resultem em aumentos no capital 
próprio, que não sejam os relacionados com as contribuições 
dos participantes no capital próprio 

Gastos 
Diminuições no património líquido, que não sejam as 
resultantes de distribuições do património líquido 

Diminuições nos benefícios económicos durante o período 
contabilístico na forma de exfluxos ou deperecimentos de ativos  
ou na incorrência de passivos que resultem em diminuições do 
capital próprio, que não sejam as relacionadas com 
distribuições aos participantes no capital próprio 

 
Fonte: Carvalho, J. e Simões V. Formação Normativo SNC-AP. Ordem dos Contabilistas Certificados. dezembro de 2016 

 

Relativamente às características qualitativas das demonstrações financeiras, as do 

SNC-AP são semelhantes às do SNC: Relevância, Fiabilidade, Compreensibilidade, 

Oportunidade, Verificabilidade. 

  

 

2.2 Implementação do SNC-AP 

 

O SNC-AP passa a contemplar os subsistemas de contabilidade orçamental, 

contabilidade financeira e contabilidade de gestão, sendo que a implementação deste novo 
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modelo implica um processo de transição. O SNC-AP não contempla uma Norma de 

Contabilidade Pública (NCP) relativa à Adoção pela primeira vez das NCP (note que o 

SNC integra a NCRF 3 - Adoção pela primeira vez das Normas Contabilísticas e de Relato 

Financeiro). No entanto, a Comissão de Normalização Contabilística, elaborou um 

manual de implementação do SNC-AP, que contém, designadamente, a descrição do 

processo de transição para o SNC-AP e os guias de orientação para a aplicação das 

respetivas normas. 

Em termos genéricos, as principais implicações para as entidades da implementação 

do SNC-AP resumir-se-ão como segue: 

 

 

Alteração de Paradigma 

pela aplicação de princípios sustentados em 

Normas de Contabilidade Pública (NCP) assentes 

em conceitos definidos numa estrutura 

conceptual, aplicados no reconhecimento, 

mensuração, apresentação e divulgação da 

informação financeira 

 

Necessidade de Reestruturação 

dos sistemas de informação, dos processos e dos 

procedimentos, com vista à execução dos 

objetivos preconizados e ao registo das 

transações e acontecimentos 

 

Aumento da Exigência de Reporte 

no que respeita ao envio de informação fidedigna 

às entidades competentes, numa base trimestral, 

mensal e semanal, em conformidade com os 

requisitos específicos 

 

Sensibilização e Formação 

dos diferentes agentes envolvidos na preparação 

da informação financeira para os princípios e 

objetivos preconizados pelo novo sistema 

         Fonte: Inobest Consulting (junho de 2016) 

 

No relatório intercalar II (março de 2017) de “Auditoria à implementação do SNC-

AP” efetuado pelo Tribunal de Contas, é referido que a adoção de um novo referencial 

contabilístico envolve o desenvolvimento complementar desse referencial, a formação do 

pessoal, a adequação de processos de trabalho, o ajustamento das ferramentas 

informáticas utilizadas, a revisão do controlo interno e a adaptação do controlo externo à 
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nova realidade. O desenvolvimento harmonioso destes aspetos, deveria ser objeto de 

planeamento e da afetação explícita dos recursos necessários à sua concretização.  

A este respeito, o Ministro das Finanças, Mário Centeno, na sua intervenção no 

âmbito de Conferência Internacional no ISCTE com o título “Public  Financial 

Management: Challenges for Portugal”, dia 20 de outubro de 2016, referiu o seguinte: 

“As transformações estruturais não se decretam. Elas têm que ser materializadas através 

da prática e da consciencialização de todos os agentes envolvidos da necessidade de 

mudança. No Estado existem todas as condições humanas e materiais para que a 

transformação seja operacionalizada, mas para que tal aconteça temos que adaptar o modo 

como os recursos públicos são geridos e colocados à disposição de todos.” 

O relatório intercalar II do Tribunal de Contas acima referido (março de 2017), 

resume os riscos e metas fixadas na implementação do SNC-AP conforme segue: 

 

A implementação do SNC-AP configura, também, um desafio na gestão da mudança 

ao nível da liderança e no envolvimento dos dirigentes, a quem é necessário sensibilizar 

quanto à importância e utilidade do novo sistema contabilístico, promovendo o seu 

envolvimento ativo no processo de transição. 

O Decreto-Lei nº 192/2015 de 11 de setembro referia que durante o ano de 2016 

todas as entidades públicas devem assegurar as condições e tomar as decisões necessárias 

para a transição para o SNC-AP, no entanto o adiamento por um ano, levou ao atraso 

deste processo para o ano de 2017. As entidades públicas sujeitas ao SNC-AP terão de 

preparar o balanço de abertura relativo ao exercício de 2018 de acordo com o novo 

http://www.portugal.gov.pt/media/22199348/20161020-mf-gestao-financas-publicas.pdf
http://www.portugal.gov.pt/media/22199348/20161020-mf-gestao-financas-publicas.pdf
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normativo, o que implica um conjunto de ajustamentos ao último balanço preparado de 

acordo com os anteriores normativos de contabilidade pública. As entidades públicas que 

adotam o SNC -AP pela primeira vez devem: 

a) Reconhecer todos os ativos e passivos cujo reconhecimento é exigido pelas normas 

de contabilidade pública; 

b) Reconhecer itens como ativos apenas se os mesmos forem permitidos pelas 

normas de contabilidade pública; 

c) Reclassificar itens que foram reconhecidos de acordo com o Plano Oficial de 

Contabilidade Pública, ou planos setoriais, numa categoria, mas de acordo com as normas 

de contabilidade pública pertencem a outra categoria; 

d) Aplicar as normas de contabilidade pública na mensuração de todos os ativos e 

passivos reconhecidos. 

As primeiras demonstrações financeiras de uma entidade preparadas de acordo com 

o SNC-AP podem incluir o ano anterior como informação comparativa sem necessidade 

de reexpressar a mesma de acordo com as NCP relevantes, pelo que a informação relativa 

ao ano anterior poderá basear-se no POCP ou planos setoriais, através de uma mera 

conversão dos saldos para as contas e rubricas das demonstrações financeiras de acordo 

com o SNC-AP. 

As políticas contabilísticas que uma entidade usa no seu balanço de abertura de 

acordo com as NCP podem diferir daquelas que usou para a mesma data usando os seus 

PCGA anteriores. Os ajustamentos resultantes derivam de acontecimentos e transações 

anteriores à data de transição para as NCP. Nesse sentido, os ajustamentos decorrentes da 

transição para o SNC-AP devem ser reconhecidos em conta especificamente criada para 

o efeito, a conta 564 – Ajustamentos de transição para o SNC-AP. 

A opção de não obrigar as entidades a reexpressar o comparativo de acordo com o 

SNC-AP implica a perda de comparabilidade entre 2016 e 2017, sendo a mesma retomada 

com as demonstrações financeiras para 2018. Numa análise custo benefício, a CNC 

conclui que a apresentação do ano de 2017 de acordo com os requisitos das NCP relativas 

ao subsistema da contabilidade financeira imporia custos adicionais aos benefícios a 

obter. A decisão de apresentar informação comparativa em SNC-AP afeta não só a 

extensão da informação apresentada, mas também a data de adoção do SNC-AP. Por isso, 

se a decisão passar por apresentar informação comparativa relativa ao ano de 2017, a data 
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de transição para as NCP será o início do período comparativo, ou seja, 1 de janeiro de 

2017 e a data de adoção, 31 de dezembro de 2017. 

 

Tal como atrás referido, o SNC-AP não contempla uma NCP relativa à Adoção pela 

primeira vez das NCP pelo que vamos recorrer ao apêndice da NCRF 3 do SNC (Adoção 

pela primeira vez das Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro) para expor, de 

forma análoga, algumas mudanças suscetíveis de ocorrerem, como resultado da 

implementação do SNC-AP: 

- É expectável que, de acordo com as NCP, muitas entidades reconheçam ativos e 

passivos que não eram reconhecidos como tal segundo os PCGA anteriores. Algumas 

áreas em que tal pode ocorrer são, por exemplo: Acordos de Concessão de Serviços, 

Ativos intangíveis adquiridos; Ativos e passivos relacionados com locações financeiras; 

Instrumentos financeiros e Benefícios dos empregados 

-Exemplos de ativos ou passivos que, sendo como tal reconhecidos segundo os 

PCGA anteriores, não o são de acordo com as NCP, podem ocorrer, por exemplo, nas 

seguintes áreas: intangíveis gerados internamente; Despesas de investigação; Contratos 

de construção. 

- Ativos e passivos que podem ter de ser reclassificados referir-se-ão, por exemplo, 

a: Acordos de Concessão de Serviços; rendimentos de transações sem contraprestação. 

-Poderão ter de ser mensurados segundo critérios diferentes itens relacionados, 

designadamente, com: Ativos e passivos relacionados com locações financeiras; 

Propriedades de investimento; Imparidade de ativos, Investimentos em subsidiárias, 

associadas e empreendimentos conjuntos, Instrumentos financeiros; e Benefícios dos 

empregados. 

 

Estudos anteriores apontavam para algumas consequências da adoção das IPSAS, 

por exemplo, Jorge, S. (2012) sem classificar positiva ou negativamente a adoção das 

IPSAS, referia resumidamente algumas das alterações que se podem esperar: 

- Passar a um sistema assente numa lógica de orientações e não de regras, portanto 

muito mais flexível do que o atual e exigindo mais intervenção e julgamento por parte 

dos preparadores da informação; 

-Admitir o justo valor como critério de mensuração de alguns ativos; 
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-Admitir estimativas, logo juízos de valor, em muitas situações (por exemplo, 

imparidades, provisões, etc.), com as subjetividades que lhe estão inerentes; 

 

Alguns desafios de implementação já levantados (Gonçalves, 2016) e apesar de parte 

das NCP não trazerem questões de implementação difíceis ou complexas, algumas delas 

levantarão algumas questões e desafios. Por exemplo, na área dos investimentos de capital 

(ativos fixos tangíveis, ativos intangíveis, propriedades de investimento e imparidade de 

ativos) podem ser: 

 -Devem os chamados ativos do património histórico, artístico e cultural ser 

reconhecidos ou não? E se forem reconhecidos como mensurá-los? 

 -A mesma questão pode colocar-se quanto aos ativos do domínio público face aos 

requisitos nas novas normas. 

 -Relativamente à mensuração ao justo valor, como determinar o valor de mercado 

de alguns desses ativos tangíveis e intangíveis?  

 -Como determinar uma eventual perda por imparidade de um ativo quando não 

existir um mercado regular para esse ativo e o valor de uso não for fácil de determinar? 

 

 Assim, esta fase de transição de normativos levará a uma readequação contabilística 

e operacional que poderá levar à gestão antecipada do processo de transição. 
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3. Revisão de literatura 

Atendendo a que o SNC-AP foi aprovado por Decreto-Lei em setembro de 2015 e 

entra em vigor em 2018 (por força do adiamento verificado), ainda não existem estudos 

científicos relevantes relativos à transição para SNC-AP no que respeita ao impacto nas 

demonstrações financeiras. Há alguns estudos normativos que visavam antecipar alguns 

impactos nomeadamente: 

 -Gonçalves e Quinaz (2013) antecipavam eventuais impactos da adoção do 

referencial das IPSAS (por exemplo: ao nível do reconhecimento de imparidades, em 

ativos fixos tangíveis e ativos intangíveis, provisões para processos judiciais em curso, 

planos de reestruturação e contratos oneroso, realização de contas a receber e inventários 

e mensuração ao justo valor). 

-Carvalho e Carreira (2016) antecipavam alguns impactos do novo modelo 

contabilístico (SNC-AP) nas contas das autarquias locais: nos Ativos fixos tangíveis, as 

autarquias que ainda não tenham inventariado todos os ativos que devam ser reconhecidos 

têm de, na transição, reconhecer e mensurar esses ativos. Existem autarquias que ainda 

não reconheceram no seu balanço alguns bens, em especial os do domínio público; nos 

Ativos intangíveis, poucos poderão ser mantidos como ativos intangíveis. 

 

A literatura relevante existente relativa a estudos da transição no setor público é 

essencialmente referente a estudos de transição do regime de contabilidade de caixa para 

o regime de contabilidade de acréscimo. Sendo que o estudo em questão está relacionado 

com uma reforma do regime da contabilidade de acréscimo, estes estudos não nos 

permitem criar expectativas para os impactos apresentados pelas entidades que vão passar 

a efetuar a prestação de contas com base no normativo SNC-AP. 

 

Assim, a presente revisão de literatura será, essencialmente, baseada em estudos de 

impactos e de gestão decorrentes da transição de normativos no setor privado. 
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3.1 Estudos de impactos e de gestão decorrentes da transição de normativos no 

setor privado  

 

É expectável que os impactos apresentados pelas entidades que vão passar a efetuar 

a prestação de contas com base no normativo SNC-AP sejam “semelhantes” aos das 

empresas cotadas aquando da adoção das IAS/IFRS em 2005 e aos das empresas aquando 

da adoção do SNC em 2009, devido à proximidade de conceitos ao nível da contabilidade 

financeira entre as normas de contabilidade pública (NCP) e as normas contabilísticas e 

relato financeiro do setor empresarial (NCRF) e por sua vez das normas internacionais de 

contabilidade (IAS/IFRS). 

 

Cordeiro, Couto e Silva (2007) mediram o impacto da aplicação das IFRS na 

informação financeira em 39 empresas portuguesas cotadas, concluindo que as 

Demonstrações Financeiras sofreram impactos significativos da implementação das 

IFRS, tendo percebido que a performance e posição financeira das empresas são 

condicionadas, uma vez que a adoção das IFRS leva a uma diminuição do Capital Próprio, 

em média, de 3,19% e um aumento dos resultados antes de impostos, em média, de 

11,89%. 

De acordo com estudo realizado por Lopes e Viana (2008), a maioria das empresas 

que reportaram o impacto da transição, mostraram melhorias ao nível do capital próprio 

e melhorias ao nível dos ganhos como resultado da transição dos PCGA para IFRS. Além 

disso, concluiu-se que as rúbricas com maior impacto são ao nível reconhecimento de 

intangíveis, tratamento contabilístico do goodwill e instrumentos financeiros. Muitos dos 

itens inicialmente reconhecidos no balanço, a maior parte deles intangíveis, não cumprem 

os critérios de reconhecimento das IFRS e, por isso, têm que ser desreconhecidos.  

 

Lopes e Costa (2010) apresentaram os resultados obtidos do estudo impacto da 

transição de POC para IAS/IFRS ao nível de determinadas rubricas individuais do 

balanço e da demonstração dos resultado das empresas portuguesas cotadas que 

permitiram concluir que existem diferenças significativas em rúbricas do balanço e entre 

as quais apresentam aumentos: as propriedades de investimento, os ativos por impostos 

diferidos, o resultado líquido do exercício, os financiamentos não correntes, os passivos 
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por impostos diferidos, o total de passivos não correntes, os financiamentos obtidos 

correntes, o total de passivos. O resultado operacional e o resultado corrente também 

apresentaram aumento. As rubricas que apresentam diminuições são: as provisões e as 

dívidas a terceiros não correntes. 

 

Pires e Morais (2013) estudaram o efeito direto de cada norma (IAS/IFRS) nas 

principais rúbricas como consequência da alteração do referencial contabilístico em nove 

empresas do PSI-20 abrangendo diversos setores de atividade tendo concluído que os 

impactos registados se traduziram numa deterioração da posição patrimonial das 

empresas da amostra, como consequência da variação negativa observada nas rubricas do 

ativo, capital próprio e passivo. As alterações significativas identificadas no capital 

próprio devem-se a ajustamentos diretos e efeitos indiretos resultantes de ajustamentos 

em resultados relacionados com o reconhecimento e mensuração de investimentos 

financeiros, ativos intangíveis, benefícios dos empregados, ativos e passivos por impostos 

diferidos e provisões. As variações significativas identificadas no passivo surgem 

justificadas pelos ajustamentos de transição produzidos na variável provisões, que podem 

ser explicadas pela necessidade de desreconhecer provisões como consequência dos 

critérios definidos na IAS 37 e com o reconhecimento de benefícios dos empregados, 

impostos pela IAS19. 

 

Pires e Rodrigues (2012) estudaram o efeito da aplicação do SNC no capital próprio 

em 50 empresas sujeitas a Revisão Legal de Contas tendo concluído que a exposição das 

empresas portuguesas às principais alterações introduzidas pelo SNC e com efeitos ao 

nível do capital próprio é reduzida e que um número muito significativo de empresas, 

66% da amostra, não evidencia qualquer impacto. As alterações encontradas tiveram, na 

sua totalidade, origem no desreconhecimento de ativos intangíveis relacionados com 

despesas de instalação, formação, expansão, investigação e campanhas publicitárias e na 

reclassificação de subsídios do Governo.  

 

O estudo de Costa (2012) concluiu que, da adoção do SNC, resultam diferenças 

significativas no valor contabilístico do capital próprio de 30 entidades estudadas de 

diversos ramos de atividade. Nas variações negativas destacou-se a que foi provocada 
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pela rubrica dos Instrumentos Financeiros Derivados, seguindo das alterações nos Ativos 

Fixos Tangíveis, no Capital e Prestações Suplementares, nos Ativos Intangíveis, nos 

Impostos Diferidos e nos Benefícios dos Empregados. Nas variações positivas destacou-

se a rubrica Subsídios ao Investimento, representando 80% do valor total das variações 

positivas, sendo a variação mais verificada em mais entidades, pois dezasseis entidades 

tiveram alterações positivas no capital próprio provocado por esta rubrica. 

 

Um estudo realizado por Viana, R. (2010) relativo ao processo de preparação para a 

adoção do SNC teve por base dois casos.  

Num dos casos, a motivação que justificou o estudo de impactos da mudança do POC 

para as IAS/SNC foi a necessidade de gerir financeiramente a empresa, sendo que a ênfase 

foi dada ao nível das normas contabilísticas e no que aos aspetos ligados ao 

reconhecimento, valorimetria, apresentação e divulgação diz respeito e não aos pontos 

mais operacionais. Também foi demonstrada a preocupação ao nível do indicador 

EBITDA, pois a introdução da definição de ativo e passivo na estrutura concetual do SNC 

gerava interpretações diversas sendo que a contabilização de determinadas despesas 

(como gasto do período, como gastos diferidos ou como ativo intangível com vida útil 

indefinida) poderia ter impacto relevante no referido indicador. Adicionalmente, a 

empresa alterou o seu plano de fidelização de clientes por razões contabilísticas.  

Noutro dos casos, a motivação da empresa (presente na administração e despoletada 

pela direção financeira) era a identificação e mensuração dos impactos que a adoção do 

SNC teria para a empresa e não havia uma motivação explícita adicional e específica para 

além desta. Foi identificado um ativo intangível reconhecido como imobilizado 

incorpóreo à luz do POC, mas que não preenche o critério de reconhecimento do SNC, 

sendo a única situação que iria provocar uma redução algo significativa no capital próprio 

da empresa. 

 

Da revisão de literatura efetuada e ainda que de forma limitada poder-se-á concluir 

que os impactos esperados, decorrentes da analogia com o SNC, na transição do POCAL 

para SNC-AP serão: 

-Ao nível dos ativos intangíveis – desreconhecimento de itens que não preenchem os 

critérios de reconhecimento de ativo no novo normativo; 
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-Ao nível dos ativos fixos tangíveis – aumento dos ativos fixos tangíveis caso seja 

utilizado o modelo de revalorização como critério de mensuração após reconhecimento; 

-Ao nível das propriedades de investimento – rúbrica não prevista no POCAL, pelo que 

haverá reclassificação para esta rúbrica de montantes que preencham o critério de 

reconhecimento e aumento da rúbrica caso seja utilizado o modelo de justo valor; 

-Ao nível dos subsídios ao investimento – reclassificação para capital próprio de rúbrica 

que anteriormente era apresentada em proveitos diferidos (passivo). 
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4. Estudo de caso 

 

4.1 Enquadramento do Município 

  

Este estudo empírico tem por base uma única entidade, a “Câmara Municipal” 

doravante designada, por razões de confidencialidade por “Município A” (“Município”). 

O município objeto de estudo tem uma população inferior a 200 mil habitantes (censo, 

2011), de acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), é considerado 

de Grande dimensão2 nas categorias definidas no Anuário Financeiro dos Municípios 

Portugueses e é constituído por menos de cinco freguesias. O Município é uma pessoa 

coletiva de direito público, exercendo as atribuições conferidas por lei às autarquias 

locais. Como qualquer autarquia, possui população e território próprio e as suas atividades 

são direcionadas à concretização das atribuições que lhe estão legalmente conferidas pelo 

Regime Jurídico das Autarquias Locais, a Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

 

4.1.1 Missão, Valores e Princípios  

 

O Município tem a missão de promover a qualidade de vida dos seus habitantes, 

através da definição de estratégias e linhas orientadoras para o desenvolvimento social 

económico, educacional, cultural, habitacional, segurança, trabalho, saúde e desporto.  

O Município tem como objetivo fundamental o desenvolvimento económico e social 

do seu território, tendo em conta o bem-estar dos cidadãos. Como tal, deve existir uma 

visão sustentável do território, através da definição de políticas de proximidade e de 

interação com o munícipe. A estratégia de desenvolvimento territorial passa sobretudo 

pelo crescimento económico, pela valorização da cultura, pelo aumento da coesão social 

e a proteção do ambiente. 

A Câmara Municipal perspetiva um Município na vanguarda do desenvolvimento 

humano, científico e tecnológico de forma a promover a qualidade de vida dos munícipes 

e o desenvolvimento sustentável do território. Orienta a sua ação no sentido de promover 

                                                           
2  Município Grande - com população superior a 100 000 habitantes 

   Município Médio - com população superior a 20 000 habitantes e inferior ou igual a 100 000 habitantes; 

   Município Pequeno - com população inferior ou igual a 20 000 habitantes 
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e dinamizar o concelho a vários níveis, primando pela aplicação sustentável dos seus 

recursos. 

A estrutura e organização dos Serviços do Município visa dotar a autarquia com o 

instrumento de gestão adequado na organização e funcionamento dos seus serviços, bem 

como ao atual contexto de crise económica que o país atravessa, indo ao encontro das 

imposições previstas na Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto. 

A organização interna dos serviços municipais do Município obedece ao modelo de 

estrutura hierarquizada, constituída por unidades orgânicas nucleares e flexíveis. 

 

4.1.2 Executivo Municipal  

 

O Executivo Municipal é composto pelo Presidente da Câmara e Vereadores. O 

presidente da Câmara Municipal tem como funções: a coordenação da Atividade 

Municipal, promover o associativismo desportivo, o planeamento estratégico, e bem 

como todas as funções e tarefas as especificamente atribuídas. 

 

4.1.3 Organização Contabilística  

 

Os serviços contabilísticos estão integrados na Divisão de Gestão Administrativa e 

Financeira. Todo o processo de despesa inicia-se na contabilidade com o cabimento e a 

requisição, seguindo-se o registo da fatura com toda a documentação que a envolve até à 

fase de liquidação. A tesouraria procede aos pagamentos e aos recebimentos.  

Do ponto de vista informático, os registos e demais procedimentos contabilísticos 

são efetuados num único sistema que integra quer a Contabilidade Patrimonial, quer a 

Contabilidade Orçamental, quer ainda a Contabilidade de Custos, em estrita obediência 

às determinações do POCAL, sendo o software utilizado o Medidata. A Medidata, 

enquanto Engenharia e Sistemas, evoluiu e desenvolveu o SIGMA (Sistema Integrado de 

Gestão Municipal).  

 

O estudo a efetuar será efetuado, essencialmente, com a colaboração do 

departamento financeiro, junto da divisão de Gestão financeira e de Contabilidade, e com 

a Divisão de Serviços Jurídicos, Contencioso e Património uma vez que o processo 
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preparatório de transição envolve essencialmente estas divisões, como se pode aferir pelas 

competências que lhes estão atribuídas e resumidas a seguir. 

 

De entre diversas competências, à Divisão de Gestão Financeira compete: 

-Preparar, em articulação com a Divisão de Contabilidade, a elaboração do Relatório de 

Gestão que integra os documentos de prestação de contas; 

-Elaborar relatórios periódicos da atividade financeira; 

-Acompanhar a evolução da capacidade de endividamento, dos limites da despesa com 

pessoal e da performance financeira da autarquia; 

-Organizar e manter atualizado o dossiê financeiro relativo às comparticipações obtidas 

através de protocolos, contratos-programa ou fundos comunitários; 

-Definir e implementar uma estratégia de otimização da arrecadação de receita, através 

da rentabilização dos ativos municipais, assegurando quer a correta liquidação quer uma 

cobrança eficaz e eficiente das taxas e outras receitas previstas nos regulamentos 

municipais e demais legislação em vigor; 

 

De entre diversas competências, à Divisão de contabilidade compete: 

-Assegurar a regularidade financeira na realização da despesa e supervisionar o 

cumprimento das normas de contabilidade e fiscalidade aplicáveis; 

-Assegurar o reporte periódico de informação para organismos do estado e garantir o 

dever de informação e publicitação exigidos pela legislação em vigor; 

-Proceder ao registo contabilístico na ótica orçamental, patrimonial e de custos bem como 

gerir o arquivo dos processos de natureza financeira; 

-Proceder ao cálculo, monitorização e reporte mensal dos Fundos Disponíveis; 

-Preparar elaboração dos documentos de prestação de contas do Município, individuais e 

consolidadas; 

 

De entre diversas competências, à Divisão de Serviços Jurídicos, Contencioso e 

Património compete: 

-Elaborar o cadastro e inventariação sistemática de todo o património municipal e 

assegurar a sua eficiente gestão; 

-Promover a inscrição nas matrizes prediais e na conservatória do registo predial de todos 

os bens imóveis propriedade do município; 
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-Executar a digitalização dos processos de cadastro e das parcelas municipais, garantindo 

igualmente a sua georreferenciação; 

-Coordenar os processos de aquisição, permuta, alienação e oneração de imóveis, 

assegurando o cumprimento da legislação e regulamentos em vigor e a melhor 

rentabilização, atendendo ao enquadramento estratégico do Executivo e as condições do 

mercado imobiliário; 

-Integrar a comissão de avaliação de imóveis e prestar-lhe apoio administrativo e técnico; 

-Assegurar a avaliação e negociação dos imóveis a adquirir, permutar e alienar; 

-Organizar e acompanhar os processos de desafetação do domínio público; 

-Atualizar anualmente o valor das rendas, liquidar e controlar a cobrança dos rendimentos 

de propriedade do Município; 

-Elaborar estudos conducentes à correta afetação dos bens do domínio privado municipal; 

-Administrar os bens imóveis municipais, de forma a prevenir e reprimir atos atentatórios 

da respetiva propriedade; 

 

 

  



 

27 

 

4.2 Metodologia 

 

De acordo com Yin (2005), o método de investigação mais adequado a questões de 

pesquisa sobre o “como” e o “porquê”, e a situações em que o investigador pretenda 

analisar fenómenos contemporâneos e que não exerça controlo sobre os fenómenos 

estudados, é o método do estudo de caso. Por outro lado, Dubois e Gadde (2002) 

consideram que a interação entre o fenómeno e o seu contexto é melhor apreendida 

através da realização de estudos de casos.   

Assim, tendo por base estes autores e as questões de pesquisa, a natureza do 

fenómeno e o enquadramento teórico que serviu de base a esta investigação, vai-se optar 

como metodologia de investigação neste trabalho pela realização de um estudo de caso, 

uma vez que o tipo de questão de investigação enquadra-se no entendimento do “como” 

e do “porquê”, mais concretamente: 

a.  Porque é que os municípios decidem preparar/gerir a transição do POCAL para 

o SNC-AP?  

b. Como é que as opções contabilísticas presentes no normativo ajudam/fomentam 

a gestão do processo de transição? Existe ainda o objetivo de antecipar o impacto 

potencial, da transição para SNC-AP, nas principais rubricas e como podem ser geridos. 

São semelhantes ao esperado para o setor privado? 

- Não existe qualquer controlo por parte do investigador em relação ao comportamento 

dos fenómenos;  

- E, os fenómenos que afetam o objeto de estudo são recentes, atribuindo um alto grau de 

atualidade à investigação. 

A definição das etapas de pesquisa pode resultar do estudo de literatura relacionada 

com o caso em análise. Neste caso, o início da revisão de literatura passou pela revisão 

de estudos sobre os impactos e gestão da transição de normativos no setor privado e setor 

público, com o intuito de criar as expectativas que serão, ou não, corroboradas com o 

estudo de caso que a desenvolver.  

Com o estudo do caso a apresentar, espera-se conseguir responder às questões da 

investigação.  

Poderia colocar-se a questão da generalização do resultado alcançado com o estudo 

do caso único. Existem autores que consideram que ao estudar-se um caso específico não 
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se deve generalizar os resultados devido à especificidade do caso estudado ou pelo 

carácter irrepetível do mesmo. Se por um lado existem situações em que a generalização 

não faz sentido, por outro existem estudos de caso em que os resultados podem, de alguma 

forma, ser generalizados, aplicando-se a outras situações (Yin, 2003). 

A realização de estudos de casos é, muitas vezes, criticada pela dificuldade em 

generalizar a partir dos resultados obtidos. No entanto, a evolução da investigação nas 

ciências sociais e concretamente na Contabilidade assume que é possível generalizar a 

partir de estudos de casos. De acordo com Easton (2000) estas críticas resultam da 

abordagem positivista, cuja forma de generalização que, é na prática muito limitada, é a 

generalização para a população a partir de uma amostra. Quanto maior a amostra, mais 

seguro se pode ficar acerca da população. No entanto, se aceitarmos um ponto de vista 

realista, um caso é suficiente para generalizar, não para toda a população, mas para o 

mundo real que foi descoberto.  

Segundo Yin (2003), a essência de um estudo de caso é tentar esclarecer uma decisão 

ou conjunto de decisões, a razão de ter sido tomada, a forma como foi implementada e 

que resultados foram obtidos. Para além disso, um caso pode criar e/ou testar uma teoria, 

uma vez que desvenda a realidade (Easton, 2000).   

Assim, e com o propósito de analisar se as motivações subjacentes à preparação do 

processo de transição do normativo contabilístico, desenvolvido pelos municípios com 

vista à adoção obrigatória do SNC-AP, têm como objetivo único determinar o impacto 

das NCP nas demonstrações financeiras, ou se, mais do que um meio, têm como fim a 

gestão dos impactos detetados, parece-nos que o método mais adequado a este tipo de 

investigação seja o do estudo de caso. Se a motivação final for a gestão dos impactos, só 

com esta metodologia é possível determinar quais os “verdadeiros” impactos da adoção 

das NCP nas demonstrações financeiras dos municípios. 

Por outro lado, acresce ainda a vantagem de o estudo de caso permitir relatar pontos 

únicos que se perderiam num estudo de larga escala, e permitir a análise pormenorizada 

da situação, o que proporciona uma maior compreensão da realidade. 
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4.2.1 Estudo de caso único 

 

Existe uma grande variedade de casos e de objetivos, por esse facto existe também 

uma grande variedade de tipos de estudos de caso.  

Yin (2003) propõe quatro modalidades: estudo de caso único com uma ou várias 

unidades de análise, e estudo de caso múltiplo com uma ou várias unidades de análise. 

Stake (1995) distingue três tipos de estudo de caso a partir das suas funcionalidades: o 

estudo de caso intrínseco, instrumental e o coletivo. No estudo de caso intrínseco procura-

se melhor compreensão de um caso apenas pelo interesse despertado por aquele caso 

particular. No estudo de caso instrumental, ao contrário, o interesse no caso deve-se à 

crença de que ele poderá facilitar a compreensão de algo mais amplo, uma vez que pode 

servir para fornecer insights sobre um assunto ou para contestar uma generalização 

amplamente aceite, apresentando um caso em que nela não se encaixa. No estudo de caso 

coletivo o pesquisador estuda conjuntamente alguns casos para investigar um dado 

fenómeno, podendo ser visto como um estudo instrumental estendido a vários casos.  

Podemos concluir, portanto, que os estudos de caso instrumentais, coletivos ou não, 

pretendem favorecer ou, ao contrário, contestar uma generalização aceite, enquanto os 

estudos intrínsecos, em princípio, não se preocupam com isso.  

Neste trabalho, tendo em conta as questões de pesquisa e o objetivo de investigação, 

optou-se pelo estudo de caso instrumental único. Um dos fundamentos segundo Yin 

(2005) para a escolha de estudo caso único é o caso revelador. Essa situação ocorre 

quando o pesquisador tem a oportunidade de observar e analisar um fenómeno 

previamente inacessível à investigação científica e assim, vale a pena, portanto, conduzir 

um estudo de caso porque a informação descritiva por si só será reveladora. 

 

O município abordado cumpre o critério para ser objeto de estudo:  

1. Decidiu estudar e analisar os impactos que a mudança para SNC-AP irá provocar a 

curto prazo nas políticas contabilísticas e determinar potenciais impactos ao nível das 

demonstrações financeiras, assim como analisar que mudanças serão necessárias 

implementar a nível operacional.  

2. Assim conseguiremos perceber quais as motivações subjacentes ao processo de 

preparação para a transição de normativos e quais os impactos esperados da transição, 
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antes da tomada de qualquer medida posterior para gerir um qualquer destes impactos 

identificáveis. 

 

4.2.2 Método de recolha de informação 

 

Para a realização de um estudo de caso e de acordo com Yin (2003), existem quatro 

métodos de recolha da informação: observação, análise documental, entrevista, gravação 

e vídeo e áudio. Neste estudo em questão, haverá uma combinação de análise documental 

e de realização de entrevistas por parecer a metodologia mais adequada na prossecução 

dos objetivos do estudo. 

Como o objetivo é estudar um caso único, toda a informação será recolhida junto da 

entidade em estudo. Por razões de confidencialidade, vamos denominar o caso em análise 

de Município A (“Município”). 

Com base no enquadramento teórico, foi elaborado um guião (apresentado em 

anexo), composto por um conjunto de questões de resposta aberta, para servir de 

orientação às entrevistas a realizar. Durante a realização das entrevistas, houve o cuidado 

de deixar o entrevistado falar livremente e, sobretudo, houve a preocupação de não 

direcionar as respostas deste.  

O estudo desenvolveu-se em 2017, nos meses de junho a setembro, tendo coincido 

temporalmente com o ano de transição de normativos atrás referido. 

Inicialmente realizaram-se entrevistas aos responsáveis do departamento financeiro, 

junto da Divisão de Gestão Financeira e de Contabilidade, da Divisão de Tecnologias de 

Informação e Comunicação, da Divisão de Serviços Jurídicos, Contencioso e Património 

e do Gabinete de Auditoria Interna do Município A centradas nos objetivos e nas 

motivações subjacentes ao processo de preparação para adoção das NCP. Nelas procurou-

se saber se as motivações e preocupações presentes na literatura estavam também a 

motivar a preparação deste processo de adoção. Procurou-se, igualmente, identificar as 

expectativas que estes responsáveis tinham sobre os potenciais impactos da adoção das 

NCP no município que se encontram inseridos. 
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4.2.3 Método de análise de dados 

 

Yin (2003) propõe duas estratégias gerais para a análise de dados: basear a análise 

em proposições teóricas, organizando-se o conjunto de dados com base nas mesmas e 

procurando evidência das relações causais propostas na teoria; desenvolver uma estrutura 

descritiva que ajude a identificar a existência e padrões de relacionamento entre os dados. 

De acordo com o autor, a estratégia descritiva é menos preferível, servindo de alternativa 

apenas quando não se tem um referencial teórico.  

Seja qual for a estratégia para a análise de dados, Yin (2003) descreve quatro técnicas 

que, aliadas às estratégias devem ser consideradas na análise de qualquer estudo de caso:  

- Adequação ao padrão: consiste em comparar os padrões empíricos encontrados no 

estudo com os padrões previstos, derivados da teoria ou de outras evidências. Se os 

padrões confirmarem os prognósticos e não forem encontrados padrões alternativos de 

valores previstos, pode-se fazer inferências de relação entre eventos;  

-Construção de explicações: nesta técnica procuram-se relações de causa-efeito entre 

os dados, o que normalmente exige a utilização de casos múltiplos para comparação de 

resultados;  

-Análise de séries temporais: consiste em examinar o como e o porquê de certas 

relações entre eventos, ao longo do tempo;  

-Construção de modelos lógicos: consiste na realização simultânea da comparação 

de padrões e da análise de séries temporais. 

 

Por parecer a técnica mais adequada ao objetivo do nosso estudo, optamos pela 

comparação de padrões. 
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4.3 Resultados 

 

Os resultados do trabalho de campo realizado com a informação recolhida nas 

entrevistas efetuadas aos responsáveis da Divisão de Gestão Financeira e de 

Contabilidade, da Divisão de Tecnologias de Informação e Comunicação, da Divisão de 

Serviços Jurídicos, Contencioso e Património e do Gabinete de Auditoria Interna do 

Município A (“Município”), vão ser expostos nesta secção e comentados sempre que 

pertinente. 

 

4.3.1 Motivações e estratégia 

 

O processo de preparação para a adoção do SNC-AP está a decorrer ao longo de 

2017, em virtude do adiamento da entrada em vigor do SNC-AP para 1 de janeiro de 

2018. Percebeu-se que a grande motivação do município (despoletada pela direção 

financeira) é a identificação dos impactos que a adoção do SNC-AP trará em termos 

contabilísticos e operacionais. Este processo decorreu com especial incidência nos meses 

de junho a setembro de 2017, para o qual contribuiu a intervenção de um consultor 

especializado contratado que precipitou o início do processo da gestão da transição, 

levantando questões e preocupações de foro contabilístico e operacional, nomeadamente: 

impactos do novo normativo nas demonstrações financeiras, nos processos, nas pessoas 

e nos sistemas informáticos. Foi, então, delineada uma estratégia por parte da direção 

financeira assessorada pelo consultor especializado na área. 

Inicialmente, foram realizadas reuniões com a presença de vários departamentos do 

Município que terão um papel mais preponderante, pelas funções que lhes estão 

atribuídas, no processo de gestão da transição: divisão de Gestão Financeira e de 

Contabilidade, a Divisão de Tecnologias de Informação e Comunicação, a Divisão de 

Serviços Jurídicos, Contencioso e Património, o Gabinete de Auditoria Interna e com as 

presenças do consultor contratado e da empresa de auditoria externa do município.  

Nas reuniões iniciais e após uma leitura da legislação relevante, nomeadamente, 

SNC-AP, manual de implementação, portarias, lei do enquadramento orçamental foram 

levantadas preocupações que se resumem como segue: 

• A nível contabilístico: a alteração de critérios de reconhecimento e de mensuração 

de itens relevantes do município podem levar a impactos significativos no 
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património líquido, sendo que a introdução da substância sobre a forma como 

característica qualitativa implícita das demonstrações financeiras foi o aspeto mais 

focado, como veremos adiante; 

• A nível operacional, a necessidade de readequação do sistema informático, de 

dotar as pessoas com as qualificações necessárias para fazer face às exigências do 

novo normativo e revisão do controlo interno no sentido de garantir a 

tempestividade e oportunidade da informação.  

De facto, o plano de atividades e orçamento de 2017 do Município, aprovado em 

outubro de 2016, já previa que o novo sistema de normalização contabilística para a 

Administração Pública e as suas implicações ao nível dos sistemas de informação, dos 

procedimentos contabilísticos, dos registos patrimoniais e da contabilidade de gestão, 

iriam merecer um enfoque de relevo, no sentido de adaptar a Norma de Controlo Interno, 

o Regulamento de Cadastro e Património, o Plano de Gestão de Riscos e Infrações 

conexas, os procedimentos e processos à nova cultura e modelo de gestão imposta pelas 

normas do SNC-AP.  

Os preparadores de informação estavam, até agora, mais focados na vertente 

orçamental, sendo a contabilidade financeira vista mais como uma obrigação legal e não 

como um instrumento de gestão e de accountability. Portanto, o processo de transição 

começou por uma visita conceptual ao novo normativo no sentido de se criar as 

expectativas para os potenciais impactos da adoção das NCP. O plano de ação traçado 

levou, numa primeira fase: 

-À contratação de serviços da software house com quem atualmente trabalham 

(Medidata) no sentido de readaptar sistemas informáticos e de apoiar as pessoas; 

-Ao agendamento de ações de formação interna promovidas pelo consultor 

contratado e direcionadas para as necessidades do município. 

 

A nível informático, a Medidata levantou alguns procedimentos de transição a ser 

efetuado, por exemplo: 

-Criação de uma equipa multidisciplinar – contabilidade, património, 

aprovisionamento e recursos humanos para apoio à implementação. 

-O plano de contas multidimensional (PCM) deverá ser ajustado/desagregado de 

acordo com as necessidades atuais e eventualmente futuras, com a atenção que deve ser 
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cumprida a estrutura do plano de contas do manual de implementação e que a 

incorporação de novos códigos de contas no plano de contas só poderá ser efetuada 

mediante proposta submetida à Comissão de Normalização Contabilística e por esta 

aceite. 

-Parametrização de equivalências entre o plano de contas atual e o PCM mediante 

um procedimento automático de execução das equivalências. 

-Análise do património, com análise dos bens cedidos e construção de equivalências 

entre o classificador do Património e o Classificador Complementar 2 (CC2) - tipologia 

de bens e direitos, para efeitos de cadastro e cálculo das depreciações e amortizações. 

 

O trabalho com a software house envolve a instalação da aplicação e realização de 

testes, visitas guiadas à aplicação, acompanhamento no campo e também formação do 

pessoal.  

 

As ações de formação promovidas pelo consultor visam numa primeira fase dar a 

conhecer os novos conceitos e sensibilizar as pessoas para o novo enquadramento 

normativo, para depois entrar em situações específicas dos diferentes postos de trabalho, 

uma vez que a organização segmentada dos serviços implica diferentes dificuldades e 

conhecimentos nas diferentes funções. Como se pode verificar, o Município mostrou 

preocupação em dotar as pessoas de conhecimentos técnicos gerais apesar de na maioria 

dos casos não o necessitarem na execução do seu trabalho diário. 

 

Relativamente aos aspetos contabilísticos, em seguida, irão ser resumidas as 

principais preocupações e motivações reveladas pelo município, para gerir a transição, no 

que diz respeito aos itens das demonstrações financeiras mais relevantes na esfera de 

alterações de critérios de reconhecimento e mudanças obrigatórias nas regras de 

mensuração do POCAL para SNC-AP e apresentar as razões e fatores críticos na tomada 

de decisão nos casos em que a mudança na regra de mensuração é opcional. 

  

 O município, apesar de não negligenciar de todo a contabilidade financeira 

demonstra maior preocupação com indicadores de desempenho orçamental face aos 

indicadores de desempenho económico, tal como já seria esperado pelo que havia sido 
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percecionado atrás. No entanto, como as mudanças na contabilidade orçamental no novo 

normativo são residuais, o processo de gestão de transição do município incidiu com 

maior relevo na contabilidade financeira. 

 

 Importa, desde logo, referir que o SNC-AP tem uma estrutura concetual definida, 

ao contrário do POCAL que nada refere relativamente aos requisitos/critérios que um 

elemento deve cumprir para que possa ser reconhecido nas demonstrações financeiras. 

Em matéria de reconhecimento, em conformidade com a estrutura concetual, para que um 

item seja incorporado numa demonstração financeira, este deve cumprir dois critérios: 

 -Satisfazer a definição do elemento, ou seja, da classe para a qual se qualifica o 

seu reconhecimento;  

 -Poder ser mensurado de uma forma que assegure o cumprimento das 

características qualitativas e tenha em consideração os constrangimentos à informação 

financeira.  

 Neste último critério de reconhecimento destaca-se a importância da fiabilidade 

da mensuração, à qual outras características qualitativas estão associadas, nomeadamente 

a substância sobre a forma. 

O POCAL apenas menciona as demonstrações financeiras e os elementos que as 

compõem, o que evidencia o deficit concetual existente na vigência do POCAL em 

virtude da inexistência de uma estrutura concetual para a Contabilidade Pública.  

 

4.3.2 Balanço de abertura 

  

 Conforme atrás descrito, o manual de implementação introduziu a opção de nas 

primeiras demonstrações financeiras preparadas de acordo com o SNC-AP a informação 

relativa ao comparativo poder basear-se no POCAL, através de uma mera conversão dos 

saldos para as contas e rubricas das demonstrações financeiras de acordo com o SNC-AP. 

Assim, o balanço de abertura a preparar de acordo com o SNC-AP será o balanço com 

referência a 1 de janeiro de 2017 (31 de dezembro de 2016) ou 1 de janeiro de 2018 (31 

de dezembro de 2017), conforme a opção seja reexpressar, ou não, o comparativo de 

acordo com o SNC-AP, pois interfere com a data de adoção e a data de transição. A CNC, 

como já vimos, tinha concluído, que a apresentação do ano de 2017 de acordo com os 
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requisitos das NCP relativas ao subsistema da contabilidade financeira imporia custos 

adicionais aos benefícios a obter, no entanto como o Município está a efetuar um processo 

de gestão de transição com um consultor que irá culminar num desenho de balanço de 31 

de dezembro de 2016 com o reflexo das opções tomadas, irá optar por reexpressar o 

comparativo escolhendo como data de transição 1 de janeiro de 2017. Além disso, a 

comparabilidade é uma característica qualitativa que o município quer manter nas 

demonstrações financeiras. 

 

4.3.3 Ativos fixos tangíveis (AFT) 

 

 Os AFT (NCP 5) incluem o imobilizado corpóreo e os bens de domínio público 

do POCAL, sendo que as principais diferenças no normativo, resumem-se como segue: 

 

Assunto POCAL SNC-AP 

Critérios de  
reconhecimento dos  
ativos fixos tangíveis 

Não refere, nem existe no período de vigência 
do POCAL (1999), no âmbito público, qualquer 

base concetual que o defina.  

O §10 da NCP nº 5 (SNC-AP, 2015) refere 
dois critérios de reconhecimento dos AFT:  

 
“(a) for provável que fluirão para a entidade 

benefícios económicos futuros ou potencial de 
serviço associados ao bem;  

e  
(b) o custo ou o justo valor do bem puder ser 

mensurado com  
fiabilidade”.  

Conceito de ativo  
Não refere, nem existe no período de vigência 
do POCAL (1999), no âmbito público, qualquer 

base concetual que o defina. 

O SNC-AP (2015), no §88 da sua estrutura 
concetual define ativo como “um recurso 
presentemente controlado pela entidade  

pública como resultado de um evento 
passado”.  

Acrescentando no §89 que um recurso é “um 
item que  

contém em si a capacidade de proporcionar 
um influxo  

de potencial de serviço ou de benefícios 
económicos futuros”.  

Conceito de ativo fixo  
tangível  

Denomina-lhes de imobilizado corpóreo, e 
apenas menciona, no  

capítulo 11, que “integra os imobilizados 
tangíveis, móveis ou imóveis (com exceção 

dos bens de domínio público), que a 
entidade utiliza na sua atividade operacional, 

que não se destinem a ser vendidos ou 
transformados, com carácter de permanência 

superior a um ano”.  

A NCP nº 5 (SNC-AP, 2015), no seu §9, define 
AFT como “bens com substância física que: (a) 

são detidos para uso na 
produção ou fornecimento de bens ou 

serviços, para aluguer a terceiros, ou para fins 
administrativos; e (b) se espera sejam usados  

durante mais de um período”.  

Mensuração fiável 

Não refere critérios de reconhecimento e, 
portanto, a mensuração fiável não é vista 

explicitamente como tal. Todavia, faz 
referência aos critérios de valorimetria a aplicar 

aos diferentes ativos, nomeadamente às 
imobilizações.  

Refere-se à mensuração fiável como um 
critério de reconhecimento do ativo. Define a 

mensuração como  
a atribuição de uma quantia monetária a um 
elemento, o que implica a escolha de uma 

determinada base de mensuração.  
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Mensuração  
no  

reconhecimento 

Ativos obtidos  
com uma  

contraprestação  
monetária  

No ponto 4.1.1., o POCAL (1999) refere os 
critérios  

do custo de aquisição e custo de produção.  

Refere a aplicação do critério do custo  
(§18), sendo este o equivalente ao preço a 

dinheiro (§28).  

Ativos obtidos  
sem  

contraprestação 

O POCAL (1999) fala em ativos obtidos a título 
gratuito, referindo no ponto 4.1.4. que a estes 

devem ser aplicados os  
seguintes critérios:  

- Valor resultante da avaliação definido nos 
termos legais;  

- Valor patrimonial definido nos termos legais; 
em alternativa;  

- Valor resultante da avaliação segundo 
critérios técnicos que se adequem à natureza 
desses bens (nos casos em que não exista 

disposição legal).  
- Valor zero, caso os critérios anteriores não 
sejam exequíveis e até ser objeto de uma 

grande reparação.  

Deve ser aplicado o justo valor à data de 
reconhecimento (§28). Portanto, nesta 

situação, a mensuração far-se-á (§19) do 
seguinte modo:  

a) Tratando-se de imóveis: pelo seu valor 
patrimonial tributário (VPT);  

b) Para os restantes ativos: pelo custo do bem 
recebido, ou na falta deste, pelo respetivo valor 

de mercado.  

Ativos obtidos  
por troca  

O POCAL (1999) não fala nos critérios a 
aplicar no caso de troca de ativos, apenas se 
refere às transferências de ativos às quais se 

aplica em última instância os critérios dos bens 
obtidos a título gratuito. Todavia, o CIBE 

(2000) faz referência à troca de ativos às quais 
se aplica o valor resultante da avaliação 

(alínea c) do nº 1 do seu art.º 31º)  

Justo valor do bem cedido ou do bem recebido 
se mais claramente determinável; Quantia 
escriturada do ativo cedido. (se o 1º não se 

aplica)  

Mensuração subsequente  

Não faz a distinção de dois momentos de 
mensuração, todavia, faz referência ao facto 

dos AFT serem alvo do registo de 
amortizações (ponto 4.1.1.) e de poderem ser 

reavaliados quando existam normas que 
autorizem as reavaliações e definam os 

respetivos critérios (ponto 4.1.11).  

Regra geral: Custo (menos depreciações 
acumuladas e perdas por imparidade 

acumuladas). Em algumas circunstâncias, 
como alternativa ao custo: Revalorização (com 
critérios e parâmetros definidos em dispositivo 

legal adequado).  

Fonte: Os ativos fixos tangíveis: estudo comparativo dos normativos contabilísticos públicos e privados (Rua, 2016) 

 

Relativamente aos AFT, o município demonstrou preocupação ao nível do 

reconhecimento/desreconhecimento de ativos, à luz da característica qualitativa da 

fiabilidade, que implicitamente introduz a substância sobre a forma nas NCP e com a 

introdução do conceito de controlo. 

 Para ser útil, a informação financeira deve ser uma representação fiel dos fenómenos 

económicos (substância económica) e outros que pretende representar. A informação que 

representa com fiabilidade os fenómenos económicos descreve a substância da transação, 

acontecimento, atividade ou circunstância subjacente, a qual não coincide 

necessariamente com a sua forma legal. Dada a especificidade do sector público 

administrativo, a substância sobre a forma não existia no POCP, tendo em consideração 

a possibilidade de um eventual afastamento da “legalidade”, que não deve ser permitida. 

Sobre esta temática, Caiado (2002) referia que, para o POCP e dada a importância da 

legalidade nas contas públicas, decidiu-se não incluir este princípio, preferindo-se indicar 

expressamente as situações em que a substância prevalece sobre a forma (nomeadamente 

na contabilização de locações financeiras e que consta no POCP na nota explicativa da 
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conta “42-Imobilizações corpóreas”). O sector público administrativo é caracterizado por 

regras definidas em diplomas legislativos que devem ser estritamente respeitadas, 

fugindo, assim, à interpretação da substância na contabilização de determinadas 

operações.  

O controlo sobre um recurso pode decorrer de diversos meios, pelo que, ao analisar 

se existe ou não controlo sobre o recurso, a entidade pública deverá considerar os 

seguintes indicadores: 

a) Propriedade legal; 

b) Acesso ao recurso, ou a capacidade de restringir o acesso de outras entidades ao 

mesmo; 

c) Existência de meios capazes de assegurar que os recursos são utilizados para 

atingir os objetivos propostos; e 

d) A existência de um direito (legal ou outro) ao potencial de serviço ou aos 

benefícios económicos futuros incorporados no recurso. 

Assim, a própria Estrutura Concetual do SNC-AP precipitou olhar para o património. 

A Portaria nº 189/2016, nas notas de enquadramento à classe 4 – Investimentos levanta 

esta problemática: os investimentos, incluindo os bens de domínio público, cedidos 

gratuita e temporariamente a outra entidade pública (administrativa ou empresarial), 

como por exemplo em contrato de comodato, devem ser reconhecidos na entidade que os 

utiliza ou controla, de acordo com a aplicação do primado da substância sobre a forma 

consignado na Estrutura Concetual. 

No sentido de averiguar se os ativos fixos tangíveis do município cumprem os 

critérios de reconhecimento, as maiores preocupações passaram por fazer a triagem da 

substância sobre a forma e dos indicadores de controlo, analisando: 

 -As relações com as empresas municipais, nomeadamente estatutos e contratos 

programa celebrados; 

-Contratos de comodado celebrados com diversas entidades, nomeadamente, 

Instituições particulares de solidariedade social (IPSS); 

-Contratos de direito de superfície. 

-Acordos de execução entre as juntas de freguesia e a Câmara Municipal; 

-Contratos interadministrativos 
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No que diz respeito às empresas municipais, o Município detém duas empresas 

municipais na área da gestão de equipamentos coletivos (uma na área de habitação social 

e outra na área do desporto). Assim, considerando que: 

-Os estatutos destas incluem, nomeadamente, como objetos: a atividade de promoção 

e gestão de imóveis de habitação social; o planeamento, administração, gestão e 

manutenção dos espaços e equipamentos desportivos municipais; 

-Estão celebrados contratos programas, conforme previsto no art. 47º e no nº 3 do art. 

32º da Lei nº 50/2012 (Regime Jurídico da Atividade Empresarial Local e das 

Participações Locais), onde se prevê no objeto destes a gestão dos referidos 

equipamentos. 

Levanta-se a dúvida: em que entidade devem os equipamentos coletivos ser 

reconhecidos contabilisticamente? A preocupação do município neste aspeto relevou-se 

a dois níveis: 

• O possível desreconhecimento dos ativos fixos tangíveis sob gestão das 

empresas locais implicará uma grande diminuição do património líquido do 

município; 

• O possível reconhecimento destes ativos nas empresas municipais implicará 

resultados negativos futuros nestas, pela relevação das depreciações destes 

ativos, pois as empresas municipais não apresentam rendimentos suficientes para 

“cobrir” as depreciações destes ativos.  

O facto das empresas municipais poderem apresentar resultado líquido negativo em 

virtude do reconhecimento dos equipamentos coletivos (habitação social, instalações 

desportivas) nas suas demonstrações financeiras, levanta uma preocupação decorrente do 

disposto no art. 62.º da Lei nº 50/2012 em que, sem prejuízo do disposto no artigo 35.º do 

Código das Sociedades Comerciais, as empresas locais são obrigatoriamente objeto de 

deliberação de dissolução, no prazo de seis meses, sempre que se verifique, entre outras 

situações, que nos últimos três anos, o resultado líquido é negativo. Se tal ocorrer, poderia 

levar à internalização das municipais. Além disso, pelo disposto no art. 40.º da Lei 

50/2012, no caso de o resultado líquido antes de impostos se apresentar negativo, o 

município, estará obrigado à realização de uma transferência financeira com vista a 

equilibrar os resultados do exercício em causa. Estas situações preocupam o município, 

pois poderá levar à internalização das empresas municipais.  
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 No que diz respeito aos contratos de comodado celebrados, importa em primeiro 

lugar referir que o contrato de comodato encontra-se definido no artigo 1129.º do Código 

Civil como sendo um contrato gratuito pelo qual uma das partes (comodante) proporciona 

à outra (comodatário), mediante entrega, o gozo temporário de uma coisa (móvel ou 

imóvel), com a obrigação de a restituir. Ao contrário do contrato de arrendamento, por 

exemplo, o contrato de comodato é um contrato gratuito, onde não existem, a cargo do 

comodatário, prestações que constituam o equivalente ou o correspetivo da atribuição 

efetuada pelo comodante. O contrato envolve obrigações, não só para o comodatário, mas 

também para o comodante. Estes contratos, portanto, envolvem zero contraprestação e as 

entidades utilizam o imóvel a favor daquilo que são as atribuições do município. No 

POCAL, os imóveis abrangidos por estes contratos, estão registados no imobilizado, pelo 

que irão ser analisados todos os contratos no sentido de averiguar de que lado estão os 

indicadores de controlo.  

 

 Em relação aos contratos de constituição de direito de superfície, de realçar que 

nos termos do art. 1524º do Código Civil, o direito de superfície consiste na faculdade de 

construir ou manter, perpétua ou temporariamente, uma obra em terreno alheio, ou de 

nele fazer ou manter plantações. O direito de superfície é definido como um direito real 

menor por oposição ao direito de propriedade. Assim, da definição legal resulta que o 

direito de superfície é um direito que incide sobre o solo ou a superfície de um prédio, 

pressupondo que um terceiro tem a propriedade sobre o referido prédio. No entanto, os 

imoveis abrangidos nestes contratos podem ser propriedade do município, mas este não 

retirar potencial de serviço ou benefícios económicos (nomeadamente no caso de 

cedências a título gratuito do direito de utilização mediante a constituição do direito de 

superfície), pelo que também nesta situação, todos os contratos serão analisados para 

averiguar se os critérios de reconhecimento dos ativos se encontram cumpridos. 

 

 Também em todo este processo de averiguação de critérios de reconhecimento e 

indicadores de controlo, os acordos de execução com as juntas de freguesias e os contratos 

interadministrativos serão analisados, uma vez que as delegações de competências 

https://www.economias.pt/contrato-de-arrendamento/
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atribuídas a juntas de freguesia ou outras entidades poderão implicar perda de controlo de 

ativos. 

 

Em suma, a motivação e preocupação demonstrada pelo município ao nível da gestão 

do processo de transição, em matéria de desreconhecimento de ativos fixos tangíveis, 

poderá passar por rever contratos e estatutos (no caso das empresas locais) de modo a 

“chamar” os indicadores de controlo para o município, pois os contratos celebrados, ainda 

que tenham dada forma devem ser tratados como são e não como dizem que são. 

 

Ainda a este respeito e do ponto de vista da operacionalidade dos procedimentos, a 

divisão do Património mostrou-se preocupada com o controlo dos ativos fixos tangíveis 

através do cadastro. No entanto, a software house garantiu que o módulo do Património, 

no sistema informático, vai ter uma opção para colocar “controlo” ou “não controlo” para 

manter reconhecido ou desreconhecer ativos na contabilidade, respetivamente, mas para 

estes continuarem presentes no sistema informático, no módulo do património. 

 

 Nos últimos parágrafos foram levantadas questões essencialmente relacionadas 

com o potencial desreconhecimento de ativos. Relativamente a reconhecimento de ativos, 

há uma preocupação no registo dos bens de domínio público por inventariar. 

Recapitulando o referido no manual de implementação do SNC-AP, as entidades públicas 

que adotam o SNC-AP pela primeira vez devem reconhecer todos os ativos e passivos 

cujo reconhecimento é exigido pelas normas de contabilidade pública. Ora, no caso 

específico dos bens de domínio público, em sede de balanço inicial, aquando da 

implementação da contabilidade digráfica com o POCAL em 1999, os terrenos incluídos 

no Domínio Público foram uma das componentes do imobilizado de mais difícil 

contabilização devido à necessidade de correção do seu registo matricial e predial. Assim, 

foram ao longo dos anos refletidas na rúbrica 512 – Retificações ao balanço inicial 

sucessivas regularizações cadastrais e as correspondentes regularizações contabilísticas. 

A falta de critérios claros de classificação dos componentes dos bens de domínio público, 

além de critérios de avaliação também tem levado a alguma disparidade (o 

enquadramento legal vem previsto em diversos diplomas: no POCP, na Constituição da 

República Portuguesa, no Decreto-Lei nº 280/2007 de 7 de agosto - Regime Jurídico do 
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Património Imobiliário Público). No entanto, neste processo de transição, o município 

demonstrou vontade de apresentar uma imagem verdadeira e apropriada e será feito um 

trabalho de aferição da dominialidade dos bens de domínio publico, no sentido de registar 

ativos por inventariar. Importante realçar que, como anteriormente referido, no caso de 

imóveis, estes serão mensurados pelo Valor Patrimonial Tributário (VPT) enquanto que, 

no POCAL, era considerado o valor resultante de avaliação.  

 

 A propósito dos critérios de mensuração, o município demonstrou preocupação 

devido à disparidade de critérios na mensuração de ativos fixos tangíveis, pois os ativos 

obtidos sem contraprestação estão mensurados, maioritariamente, por valor resultante de 

avaliação (respeitando os critérios do POCAL), enquanto no SNC-AP serão mensurados 

pelo VPT, o qual poderá estar distante de um valor resultante de avaliação. O espírito da 

Comissão de Normalização Contabilística acredita-se, seria a poupança de recursos. No 

entanto, o responsável pela Divisão do Património do Município referiu que para diversas 

situações os Imóveis são avaliados (para efeitos de loteamento, expropriação, seguros, 

…) tendo a maioria dos imóveis avaliados por avaliadores independentes por métodos 

apropriados, pelo que pretenderiam continuar a mensurar os ativos por valor resultante de 

avaliação e não com base no VPT. Apesar disso, respeitarão o normativo contabilístico. 

   

Relativamente às depreciações, O CC2 substitui a Portaria n.º 671/2000, 17 de abril, 

que aprovou o CIBE (Cadastro e Inventário dos Bens do Estado), contendo os códigos 

para efeitos de cadastro dos ativos fixos tangíveis e propriedades de investimento, 

registados na Classe 4 do subsistema de contabilidade financeira; as respetivas vidas úteis 

a serem utilizadas como referência pelas entidades, nomeadamente na aplicação do 

método de depreciação da linha reta, em ativos fixos tangíveis e propriedades de 

investimento. No entanto, as entidades poderão manter os códigos do CIBE para efeitos 

de inventário e as respetivas vidas úteis no que respeita às depreciações, para todos os 

bens do ativo fixo tangível (exceto edifícios e outras construções) detidos à data de 31 de 

dezembro de 2016. Para os edifícios e outras construções (imóveis e direitos no CIBE), 

quer se tratem de ativos fixos tangíveis, quer de propriedades de investimento, o respetivo 

cadastro e vida útil devem ser atualizados face às disposições do SNC -AP. Relativamente 

aos bens móveis, o Município por uma questão de relação custo-benefício irá optar por 
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manter os códigos CIBE. Daqui se depreende que as vidas úteis dos bens têm por base 

estimativas com critérios objetivos podendo não estar adequados e em conformidade com 

critérios económicos e além disso havendo a opção de manter as taxas anteriormente 

utilizadas, no caso dos bens móveis, levará a que um determinado bem com características 

semelhantes em duas entidades públicas, poderá ser depreciado a taxas diferentes no caso 

dos bens móveis. 

 

 Um dos problemas transversais à maioria dos municípios diz respeito ao 

imobilizado em curso pelo facto de em muitos casos, os ativos estarem prontos para uso 

e terminados, mas manterem-se por alguns anos nesta rúbrica, por não ser facultada 

informação aos respetivos serviços financeiros dos autos de receção (provisória ou 

definitiva), para que estes possam proceder ao devido registo contabilístico de 

transferência de imobilizado em curso para a respetiva conta de imobilizado corpóreo 

(Rita, C., Cura, J., Costa, P). Neste aspeto, o Município, para além de no âmbito da revisão 

da norma de controlo interno procurar garantir a oportunidade desta informação, vai 

procurar aquando do registo de ultima fatura de obra, independentemente da receção 

formal da obra, dar inicio à depreciação do exercício ficando a verificabilidade (ter 

informação credível para suportar movimentos contabilísticos) garantida, pois a obra em 

substância está recebida. 

 Terminada a análise no que aos ativos fixos tangíveis diz respeito, entraremos 

noutros assuntos para os quais foram levantadas questões/preocupações e que opções 

foram tomadas. 

 

4.3.4 Propriedades de investimento 

 

As Propriedades de investimento (NCP 8) incluem os investimentos em imóveis 

do POCAL, havendo diferenças principalmente ao nível da mensuração.  

Na nota explicativa à rubrica Investimentos em imóveis, o POCAL refere que 

estes englobam as edificações urbanas e propriedades rústicas que não estejam afetas à 

atividade operacional da entidade, incluindo os investimentos em edifícios 

designadamente habitação para aluguer, excecionando-se os relativos a habitação social 

e são mensurados ao custo. 
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No SNC-AP, as Propriedades de investimento incluem os terrenos ou edifícios, ou 

parte de edifícios, ou ambos, detidos pelo proprietário, ou pelo locatário numa locação 

financeira, para obter rendas ou para valorização do capital, ou ambos, não sendo para 

usar na produção ou fornecimento de bens ou serviços ou para fins administrativos, nem 

para vender no decurso normal das operações. Poderá incluir bens de domínio público e 

património histórico, artístico e cultural, excecionalmente destinado a investimento. As 

notas explicativas referem que se as habitações sociais (por força dos preços não 

mercantis praticados) se incluem nos ativos fixos tangíveis. As propriedades de 

investimento devem ser inicialmente mensuradas pelo seu custo, sendo que após o 

reconhecimento inicial uma entidade deve escolher como sua política contabilística ou o 

modelo do justo valor ou o modelo do custo e deve aplicar essa política a todas as suas 

propriedades de investimento. De relevar que a NCP 8 exige que todas as entidades 

determinem o justo valor das propriedades de investimento para efeitos de mensuração 

(se a entidade usar o modelo do justo valor) ou de divulgação (se a entidade usar o modelo 

do custo).  

Nesta rúbrica, o processo de transição passará por ser efetuado um levantamento 

rigoroso dos imóveis que se classificam como Propriedades de investimento e a opção do 

Município passará por dar continuidade ao critério usado no POCAL, mensurando ao 

custo (ou justo valor no caso de ativos obtidos sem contraprestação) por uma questão de 

custo benefício. Como a Divisão do Património tem disponível a informação do justo 

valor da maioria dos imóveis, essa será objeto de divulgação. 

 

4.3.5 Ativos intangíveis 

 

 Os ativos intangíveis (NCP 3) incluem o imobilizado incorpóreo do POCAL, 

sendo que as principais diferenças estão relacionadas com os critérios reconhecimento 

em virtude da estrutura concetual existente no SNC-AP. O tratamento contabilístico dos 

ativos intangíveis no SNC-AP contém rigorosos critérios de reconhecimento no âmbito 

da sua identificabilidade; controlo sobre os mesmos e a existência de benefícios 

económicos futuros. 

 O Município não demonstrou preocupação ao nível dos ativos intangíveis, uma 

vez que mesmo sendo necessário o seu desreconhecimento, isso tem um efeito 
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manifestamente imaterial no balanço do município devido à baixa quantia escriturada. No 

entanto, foi levantada a preocupação no sentido de perceber se a classificação orçamental 

restringe a classificação na contabilidade financeira, isto é, se uma despesa de capital que 

não cumpra o critério de reconhecimento como intangível poderá ser relevada como gasto 

do período, uma vez que há despesas que serão de capital mas já não preencherão critérios 

de reconhecimento como ativos intangíveis. 

 

4.3.6 Custo dos empréstimos obtidos 

 

 A NCP 7 - Custos dos empréstimos obtidos prescreve um tratamento 

contabilístico com uma orientação diferente do que existe no POCAL, prevendo que os 

custos de empréstimos obtidos que sejam diretamente atribuíveis à aquisição, construção 

ou produção de um ativo que se qualifica (ativo que necessita de um período substancial 

de tempo para ficar disponível para o uso pretendido ou para venda) devem ser 

capitalizados como parte do custo desse ativo. No POCAL, o tratamento contabilístico 

orientava para uma opção de capitalização. 

 O Município tem empréstimos obtidos no âmbito de construção de ativos que se 

qualificam e sendo que o tratamento contabilístico em SNC-AP aponta para uma 

obrigação da capitalização, esta situação levará a uma necessidade de maior controlo por 

parte da contabilidade para capitalização dos custos dos empréstimos obtidos e a uma 

interação com a Divisão do Património, no sentido, de onerar as empreitadas. Esta 

mudança obriga, a um controlo interno a fluir informação de departamento para 

departamento no que diz respeito à necessidade suspensão de capitalização no caso de 

obras paradas por certos períodos de tempo. 

 

4.3.7 Rendimento de transações sem contraprestação 

 

 O Município, tal como a maioria das entidades do setor público, obtém a maioria 

do seu rendimento de transações sem contraprestação. Essas transações incluem 

fundamentalmente impostos, contribuições e transferências (correntes e de capital). As 

transferências podem ser em dinheiro ou em espécie e abrangem, por exemplo, subsídios, 

perdão de dívidas, multas, ofertas, donativos ou bens e serviços em espécie. A NCP 14 

descreve o tratamento contabilístico, de transações em que uma entidade: 
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 -Recebe valor de outra entidade sem dar diretamente em troca valor 

aproximadamente igual; ou 

 -Entrega valor a outra entidade sem receber diretamente em troca valor 

aproximadamente igual. 

  

 O POCAL não distingue as transações sem contraprestação, não contendo 

quaisquer requisitos para o reconhecimento de rendimentos provenientes deste tipo de 

transações. Apenas contém algum enquadramento nas notas explicativas às contas. 

 De salientar a nova contabilização das transferências com condições (rendimentos 

a reconhecer) e os requisitos para a contabilização dos rendimentos de impostos segundo 

a contabilidade na base do acréscimo. Importa, portanto, introduzir um enquadramento 

concetual: quando as leis, regulamentos ou acordos vinculativos com terceiros impuserem 

cláusulas acerca do uso por parte da entidade recetora dos ativos, essas cláusulas são 

consideradas especificações conforme definido na NCP 14. Estas por sua vez podem ser: 

 -Condições: condições sobre ativos transferidos são especificações que indicam 

que os benefícios económicos futuros ou o potencial de serviço incorporados no ativo 

devem ser consumidos pelo recetor conforme estabelecido, ou que os futuros benefícios 

económicos ou potencial de serviço têm de ser devolvidos ao cedente. 

 -Restrições: restrições sobre ativos transferidos são especificações que limitam ou 

orientam os fins para que pode ser usado um ativo transferido, mas não especificam que 

benefícios económicos futuros ou potencial de serviço são necessários devolver a quem 

transfere, se tal ativo não for empregue conforme especificado. 

 Embora as condições e as restrições possam exigir que uma entidade use ou 

consuma os benefícios económicos futuros ou potencial de serviço incorporado num ativo 

para um determinado fim (obrigação de desempenho) no reconhecimento inicial, só as 

condições exigem que os benefícios económicos futuros ou potencial de serviço sejam 

devolvidos ao cedente no caso de as especificações serem violadas (obrigação de retorno). 

 Outro impacto potencial, materialmente relevante, no património líquido do 

município diz respeito aos subsídios relacionados com ativos, pois de acordo com o 

POCAL são apresentados em proveitos diferidos (rendimentos a reconhecer) no Passivo 

e em SNC-AP, quando satisfeitas as condições, são contabilizados em transferências e 

subsídios de capital no Património líquido. 
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 No âmbito da NCP 14, a gestão da transição incidiu sobre as decisões a tomar 

relativamente à contabilização de situações que levantam mais dúvidas que estão 

relacionadas com condições, pois as restrições não incluem um requisito de que o ativo 

transferido, ou outros benefícios económicos futuros ou potencial de serviço, deva ser 

devolvido ao cedente caso o ativo não seja utilizado conforme especificado (não existe o 

assumir de uma obrigação presente quando detiver inicialmente o controlo do ativo 

sujeito a uma restrição). Pelo contrário, as condições sobre um ativo transferido dão 

origem a uma obrigação presente. Um influxo de recursos provenientes de uma transação 

sem contraprestação reconhecido como um ativo deve ser reconhecido como rendimento, 

exceto até ao ponto em que for também reconhecido um passivo relativo ao mesmo 

influxo. Assim que uma entidade satisfizer uma obrigação presente reconhecida como um 

passivo com respeito a um influxo de recursos proveniente de uma transação sem 

contraprestação, deve reduzir a quantia escriturada do passivo reconhecido e reconhecer 

uma quantia de rendimento igual a essa redução. 

 

 No que às transferências concedidas diz respeito, quando sujeitas a condições, a 

questão que se coloca é se o montante transferido pelo Município deverá permanecer no 

ativo até a condição estar satisfeita. A decisão para estes casos, no município, passa por 

remeter para o parágrafo 18 da NCP 14 em que se a experiência passada com o cedente 

indicar que ele nunca impôs a devolução do ativo transferido ou de benefícios económicos 

futuros ou potencial de serviço quando tenham ocorrido violações, então a entidade 

recetora pode concluir que a especificação tem a forma mas não a substância de uma 

condição e é, portanto, uma restrição. Ou seja, as transferências concedidas, 

salvaguardando o regime do acréscimo, serão gasto do período. 

  

  Relativamente a transferências obtidas, quando sujeitas a condições, 

essencialmente subsídios (correntes ou de capital, relacionados com rendimentos ou 

relacionados com ativos respetivamente), há alguns pontos levantados: 

 Considerando que estão asseguradas as condições para que seja expectável que o 

financiamento será efetivamente recebido, pode o município no momento da 

homologação da candidatura reconhecer o direito a receber a comparticipação do 

investimento e registar a contrapartida em rendimentos a reconhecer – Transferências e 
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subsídios de capital obtidos com condições e/ou património liquido? Ou deverá ser 

mantido o critério do Subgrupo de Apoio Técnico à Aplicação do POCAL 

(SATAPOCAL) que apenas permite o reconhecimento do direito a receber com a 

submissão do Pedido de Pagamento? 

 Quando a condição remete para uma obrigação de desempenho relacionada com 

a execução do contrato e este anualmente se encontra dentro da execução que irá 

satisfazer a condição, qualificar a condição como satisfeita de modo a poder balancear 

rendimentos com gastos incorridos? 

 Quando a condição é satisfeita num período posterior aos gastos incorridos, a 

parte do rendimento relativa ao período da vida útil já decorrida deve ser reconhecida e 

imputada a resultados transitados ou em resultados do período? 

 

 No primeiro ponto levantado, a estrutura concetual, a NCP 14 e as notas 

explicativas às contas levam a que seja contabilizado todo o subsídio no momento em que 

nasce o direito a receber, pelo que será necessário alterar o procedimento contabilístico 

atualmente praticado em que o reconhecimento do direito a receber era apenas relevado 

contabilisticamente com a submissão do Pedido de Pagamento.  

 

 No segundo e terceiro pontos levantados, o que levanta maior preocupação são os 

subsídios relacionados com bens depreciáveis, uma vez que no município são 

materialmente relevantes e pode levar a um desfasamento de rendimentos e gastos durante 

vários períodos e além disso ao serem registados em rendimentos a reconhecer, 

penalizarão o património líquido. Uma vez que há divergências de opinião a este respeito, 

e os próprios normativos não deixam claro, o objetivo será discutir com os auditores e 

outros especialistas de modo a elencar-se um consenso a este respeito para não haver 

disparidades, pelo menos, na prática dos diferentes municípios. 

 

 Analisando várias componentes da legislação verificou-se que: 

 -A Portaria nº 189/2016, nas notas de enquadramento à conta 7883, refere que no 

caso do ativo objeto de financiamento pelo subsídio ou transferência começar a ser 

amortizado ou depreciado antes de cumpridas as condições para o reconhecimento do 

rendimento proveniente do subsídio ou transferência, apenas se regista a depreciação ou 
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amortização, não havendo lugar à imputação periódica e proporcional do rendimento. 

Quando se cumprirem as condições, a parte do rendimento relativa ao período da vida útil 

já decorrida deve ser reconhecida e imputada a resultados transitados. 

 -O SNC, no parágrafo 20 da NCRF 22 – Subsídios e Outros Apoios das Entidades 

Públicas refere que um subsídio das entidades públicas pode tornar-se recebível por uma 

entidade como compensação por gastos incorridos num período anterior. Um tal subsídio 

é reconhecido como rendimento do período em que se tornar recebível, com a divulgação 

necessária para assegurar que o seu efeito seja claramente compreendido. 

 

 Esta situação levanta uma preocupação, pois o impacto pode ser de facto 

materialmente relevante nos resultados do período em que as condições dos subsídios se 

encontram satisfeitas. Acerca do tratamento contabilístico desta situação, a NCP 14 é 

omissa, pelo que de acordo o nº 13 – Integração de lacunas do Decreto-Lei nº 192/2015, 

aplica-se subsidiariamente, em primeiro lugar, as IPSAS que também são omissas a este 

respeito, e em segundo lugar, o SNC. Assim, há que ponderar se prevalece a lei (SNC) 

que apesar de supletiva é mencionado na lei, ou se as notas explicativas aprovadas em 

portaria, que contêm erros/incoerências em alguns casos (o objetivo destas notas, de 

acordo com o nº 4 do artigo 16º do Decreto Lei nº 192/2015, são ajudar na interpretação 

e ligação do plano de contas multidimensional às respetivas normas de contabilidade 

pública). Face ao exposto, parece surgir uma janela de oportunidade para gerir a situação. 

De facto, e analisando os normativos, quando posteriormente se tem conhecimento que 

as condições dos subsídios foram satisfeitas não estamos perante um erro mas perante 

uma nova informação/acontecimento pelo que o registo em resultados transitados 

(hipoteticamente enquadrável na NCP 2 - Políticas Contabilísticas, Alterações em 

Estimativas Contabilísticas e Erros) parece levar a uma situação de conflito entre as NCP, 

NCRF e as notas explicativas. Neste âmbito, o município aplicará analogamente, o 

referido no SNC-AP: nos casos em que haja um conflito entre a estrutura concetual e uma 

qualquer NCP, os requisitos da NCP prevalecem em relação à estrutura concetual, ou 

seja, o reconhecimento do rendimento de subsídio relacionados com gastos incorridos em 

anos anteriores (incluem depreciações) irão ser relevados diretamente em resultados 

quando se tem conhecimento do cumprimento das condições. 
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4.3.8 Participações financeiras 

 

 O Município detém participações financeiras sendo as mais relevantes as duas 

participações financeiras, detidas a 100%, em empresas locais. Atualmente, as 

participações financeiras do município estão registadas pelo custo histórico, 

independentemente da percentagem de participação. 

 A definição de valor das participações financeiras não é, atualmente, coerente de 

município para município sendo, em alguns municípios, usado o Método de Equivalência 

Patrimonial (MEP), enquanto outros apenas registam pelo custo histórico ou valor de 

aquisição. O entendimento sobre esta questão não é unânime e daí a razão desta 

disparidade. O ponto 4.1.9 do POCP refere que aos investimentos financeiros serão 

aplicáveis por analogia as disposições do POC. O ponto 4.1.9 do POCAL, apenas refere 

que nos casos em que os investimentos financeiros, relativamente a cada um dos seus 

elementos específicos, tiverem, à data do balanço, um valor inferior ao registado na 

contabilidade, este pode ser objeto da correspondente redução. O POCAL não é explicito 

sobre qual o método a utilizar na contabilização de participações financeiras. No entanto, 

no capítulo 4 sobe valorimetria, indica que os imobilizados devem ser registados pelo 

custo de aquisição ou produção, pelo que está subjacente o método do custo. Ora, a razão 

para a disparidade estará assente no facto de alguns municípios terem acolhido o que 

consta no POCP e terem aplicado por analogia o POC. 

  No SNC-AP, o tratamento contabilístico ao nível de investimentos em 

subsidiárias, empreendimentos conjuntos ou associadas está previsto na NCP 21 e NCP 

23. As demonstrações financeiras separadas são as que são apresentadas por uma 

entidade, em que a mesma pode escolher, sujeita aos requisitos da NCP 21, a mensuração 

dos seus investimentos em entidades controladas, associadas e empreendimentos 

conjuntos ao custo, segundo a NCP 18 – Instrumentos Financeiros, ou pelo método da 

equivalência patrimonial segundo a NCP 23 – Investimentos em Associadas e 

Empreendimentos Conjuntos. As demonstrações financeiras separadas são as 

apresentadas adicionalmente às demonstrações financeiras consolidadas. 

 O Município irá optar por contabilizar as participações locais pelo MEP, no 

sentido de fornecer uma imagem mais verdadeira e apropriada da rúbrica participações 

financeiras.  
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4.3.9 Imparidade de ativos 

 

 A NCP – 9 trata especialmente da imparidade relativa a ativos fixos tangíveis e 

ativos intangíveis mensurados ao custo. O POCAL é omisso quanto a esta matéria. 

Contudo, no seu ponto 4.1.10 prevê, em termos de contabilização, uma amortização 

extraordinária no caso de ativos fixos tangíveis e intangíveis: quando à data do balanço 

estes, seja ou não limitada a sua vida útil, tiverem um valor inferior ao registado na 

contabilidade, devem ser objeto de amortização correspondente à diferença, se for de 

prever que a redução desse valor seja permanente. A imparidade de ativos, por via de 

amortizações extraordinária, era uma prática inexistente no município objeto de estudo. 

 A alteração ao SNC-AP veio sensibilizar os preparadores para estas questões. O 

município irá pela primeira vez efetuar testes de imparidade aos ativos. Sendo uma perda 

por imparidade o que resulta da diferença entre a quantia escriturada do ativo e a sua 

quantia recuperável, a dificuldade/preocupação nesta matéria prende-se mais com os 

ativos não geradores de caixa, ou seja, os ativos detidos que proporcionam potencial de 

serviço, sendo a quantia de serviço recuperável a maior entre o justo valor de um ativo 

não gerador de caixa menos os custos de vender e o seu valor de uso. Ora o valor de uso, 

envolve a obtenção de informação para um conjunto vasto de ativos e o próprio exercício 

de cálculo do Discounted Cash Flow revela-se propício à retirada conclusões erradas, 

face aos preços socais (e não de sustentabilidade) praticados. Há uma preocupação, num 

primeiro momento, de analisar fontes internas de informação, nomeadamente evidência 

de danos físicos nos ativos (estado das redes viárias, parques, jardins), sendo a 

operacionalidade deste procedimento e o custo-benefício que poderá envolver uma 

barreira a um rigoroso teste de imparidade aos ativos. 

 

 Relativamente à imparidade de ativos financeiros, esta é tratada na NCP 18 – 

Instrumentos financeiros e o Município deve em cada data de relato, avaliar a imparidade 

de todos os ativos financeiros que não sejam mensurados ao justo valor através de 

resultados, avaliando o risco de cobrabilidade. No POCAL, esta questão era tratada no 

ponto 2.7.1 e as imparidades eram tratadas como provisões para cobrança duvidosa, sendo 

o cálculo dado por critérios objetivos: o montante anual acumulado de provisão para 

cobertura das dívidas é determinada segundo as percentagens de 50%, para dívidas em 

mora há mais de seis meses e menos de doze meses, e de 100%, no caso das dívidas em 
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mora há mais de doze meses. A alteração nesta matéria vai levar a uma avaliação do risco 

de cobrabilidade dos ativos financeiros (nomeadamente clientes, contribuintes, utentes, 

outros créditos a receber, …), abandonando o critério objetivo anteriormente 

preconizado. 

 

4.3.10 Acordos de concessão de serviços 

 

 O Município tem dois contratos de concessão relevantes celebrados: 

 -Contrato de exploração e gestão dos serviços públicos municipais de 

abastecimento de água e de recolha, tratamento e rejeição de água residuais; 

 -Contrato de distribuição de energia elétrica em baixa tensão. 

 A respeito da NCP 4-Acordos de concessão de serviços importa analisar se os 

contatos celebrados se enquadram no âmbito da norma: 

 - O concedente controla ou regula quais os serviços que o concessionário deve 

prestar com o ativo, a quem os deve prestar e a que preço? 

 - O concedente controla – através de propriedade, direito aos benefícios ou outra 

forma – qualquer interesse residual no ativo no final do termo do acordo? Ou o ativo de 

concessão de serviços é utilizado no âmbito do acordo durante toda a sua vida útil? 

 -O ativo de concessão de serviços é construído, desenvolvido ou adquirido pelo 

concessionário a um terceiro para o objeto do acordo de concessão, ou o ativo é um ativo 

já existente do concessionário que se torna um ativo de concessão de serviços no âmbito 

do acordo de concessão? Ou, o ativo de concessão de serviços é um ativo já existente do 

concedente que o disponibiliza ao concessionário no âmbito do acordo de concessão? 

 

 Esta norma também fornece indicação no que aos indicadores de controlo diz 

respeito, pelo que os mesmos deverão ser triados no sentido de perceber se é necessário 

reconhecer/desreconhecer ativos.  

  

 No caso do Município, apenas o contrato de exploração e gestão dos serviços 

públicos municipais de abastecimento de água e de recolha, tratamento e rejeição de água 

residuais enquadra-se no âmbito da norma sob o modelo da atribuição de um direito ao 

concessionário (atribui ao concessionário o direito de cobrar de terceiros), pelo que serão 

registados ativos fixos tangíveis como ativos de concessão de serviços. 
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 O contrato de distribuição de energia elétrica em baixa tensão não se enquadra, 

pois, o Município não controla o preço. 

 

4.3.11 Limite da dívida total 

 

 Uma questão relevante na realidade dos municípios é o limite da dívida total que 

vem preconizado no n.º 1 do artigo 52.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro (Regime 

Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais): a dívida total de 

operações orçamentais do município, incluindo a das entidades previstas no artigo 54.º 

(nomeadamente as empresas locais e participadas), não pode ultrapassar, em 31 de 

dezembro de cada ano, 1,5 vezes a média da receita corrente líquida cobrada nos três 

exercícios anteriores.  O n.º 2 do artigo 52.º da mesma Lei define que a dívida total de 

operações orçamentais do município engloba os empréstimos, os contratos de locação 

financeira e quaisquer outras formas de endividamento, por iniciativa dos municípios, 

junto de instituições financeiras, bem como todos os restantes débitos a terceiros 

decorrentes de operações orçamentais (exclui as provisões, acréscimos de custos, 

cauções, operações de tesouraria/retenções). 

 

 O POCAL relativamente à mensuração de dívidas a terceiros apenas refere que as 

mesmas são expressas pelas importâncias constantes dos documentos que as titulam 

(valor nominal). No SNC-AP, na NCP 18 – Instrumentos financeiros, é referido que após 

o reconhecimento inicial, uma entidade deve mensurar, em cada data de relato, todos os 

passivos financeiros pelo custo amortizado usando o método do juro efetivo, exceto 

quanto a passivos financeiros classificados como detidos para negociação, os quais devem 

ser mensurados pelo justo valor com as alterações de justo valor reconhecidas na 

demonstração dos resultados. Assim, o registo da dívida utilizando o método do juro 

efetivo implicará uma diminuição do valor em dívida no momento inicial, uma vez que 

ficará registado pelo valor atual/presente e não pelo valor nominal. O gasto de juros vai 

sendo reconhecido com base na vida de pagamento e à medida que a maturidade da dívida 

avança, a dívida vai-se aproximando do valor nominal. 
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 Há situações em que a aplicação do método do juro efetivo poderá ter um impacto 

relevante no passivo, nomeadamente: 

-Empréstimos bonificados - empréstimos recebidos em condições mais favoráveis que as 

praticadas no mercado; 

 -Processos judiciais com desfecho desfavorável para o Município que resultaram em 

acordos extrajudiciais e que originaram planos de pagamento faseado (plurianual) e que 

envolvem montantes elevados; 

-Subsídios reembolsáveis obtidos; 

-Outros acordos de pagamento plurianuais. 

 

No entanto, importa referir que, de acordo com o nº 5 do artigo 52.º da Lei n.º 

73/2013, para efeitos do apuramento da dívida total dos municípios não é considerado o 

valor dos empréstimos destinados exclusivamente ao financiamento da contrapartida 

nacional de projetos com comparticipação dos Fundos Europeus Estruturais e de 

Investimento (FEEI) ou de outros fundos de apoio aos investimentos inscritos no 

orçamento da União Europeia e o valor das subvenções reembolsáveis. Assim, apesar de 

terem impacto no passivo, os subsídios reembolsáveis não concorrem para o cálculo do 

limite da dívida total, pelo que o critério de mensuração não será a situação mais 

preocupante na área dos passivos financeiros. 

 

 A aplicação do método do juro efetivo implicará um custo adicional na obtenção 

de informação a incorporar na contabilidade e obrigará a que o controlo interno permita 

fluir a informação (desfecho de processos judiciais, planos de pagamento, condições, 

empréstimos bonificados, subsídios reembolsáveis, …) de departamento para 

departamento e sendo que esta terá impacto ao nível da dívida total será sempre objeto de 

especial atenção. O impacto potencial ainda não foi estimado no município. 
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 As questões levantadas neste capítulo podem ser resumidas de forma sucinta no 

seguinte quadro resumo: 

 

  
Impacto potencialmente relevante 

(onde) 
Decisões no processo de transição 

Balanço de abertura 
-Relato: característica qualitativa da 
comparabilidade 

-Apresentar comparativo reexpresso, 
salvaguardando a comparabilidade das 
demonstrações financeiras 

Substância sobre a forma 

-Ativos fixos tangíveis 
 
-Propriedades de investimento 
 
-Património líquido 

-Efetuar triagem de indicadores de controlo 
 
-Revisão de contratos programa, contratos 
de comodato, contratos de constituição de 
direito de superfície e contratos 
interadministrativos 
 
-Reconhecimento e/ou desreconhecimento 
de ativos 

Opção pelo modelo do 
custo ou pelo modelo do 
justo valor nas 
propriedades de 
investimento 

-Propriedades de investimento 

-Levantamento rigoroso dos imóveis que 
se classificam como Propriedades de 
investimento 
 
-Critério de mensuração: custo (ou justo 
valor no caso de ativos obtidos sem 
contraprestação) - questão de custo 
benefício 
 
-Divulgação do justo valor, sempre que 
possível 

Custo dos empréstimos 
obtidos 

-Ativos fixos tangíveis 
 
-Resultados do período a que dizem 
respeito os juros 

-Implementação de maior controlo por 
parte da contabilidade para capitalização 
dos custos dos empréstimos obtidos 
 
-Interação entre a Divisão da Contabilidade 
e a Divisão do Património, no sentido, de 
onerar as empreitadas e no que diz 
respeito à necessidade suspensão de 
capitalização no caso de obras paradas 
por certos períodos de tempo 

Rendimento de transações 
sem contraprestação - 
Transferências concedidas 

-Ativo 
 
-Resultados 

-As transferências concedidas, 
salvaguardando o regime do acréscimo, 
serão gasto do período. (experiência 
passada indica que não têm sido impostas 
a devolução do ativo transferido ou de 
benefícios económicos futuros ou potencial 
de serviço quando tenham ocorrido 
violações - §18 da NCP14) 

Rendimento de transações 
sem contraprestação - 
subsídios não 
reembolsáveis 

-Património líquido 
 
-Passivo 

-Contabilização da totalidade do subsídio 
no momento em que nasce o direito a 
receber (Ativo e Passivo). Quando 
cumpridas as condições, reclassificação 
para o Património líquido 
 
-O reconhecimento do rendimento de 
subsídio relacionados com gastos 
incorridos em anos anteriores (incluem 
depreciações) irão ser relevados 
diretamente em resultados quando se tem 
conhecimento do cumprimento das 
condições. 
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Participações financeiras - 
MEP ou custo 

 
-Investimentos financeiros 

-Aplicação do MEP (fornecer uma imagem 
mais verdadeira e apropriada da rúbrica 
participações financeiras) 

Imparidade de ativos fixos 
tangíveis e propriedades de 
investimento 

- Ativos fixos tangíveis 
 
-Propriedades de investimento 
 
-Património líquido 

-Num primeiro momento, de analisar fontes 
internas de informação, nomeadamente 
evidência de danos físicos nos ativos 
(estado das redes viárias, parques, jardins) 

Imparidade de ativos 
financeiros 

-Clientes, contribuintes, utentes 
 
-Outros créditos a receber 
 
-Património líquido 

-Avaliação do risco de cobrabilidade dos 
ativos financeiros (nomeadamente clientes, 
contribuintes, utentes, outros créditos a 
receber, …), abandonando o critério 
objetivo anteriormente preconizado (50% 
se mora superior a 6 meses e inferior a 12 
meses e 100% se mora superior a 12 
meses) 

Acordos de concessão de 
serviços 

-Ativos fixos tangíveis 
 
-Património líquido 

-Triagem dos indicadores de controlo 
previstos na NCP 4 
 
-Reconhecimento e/ou desreconhecimento 
de ativos 

Custo amortizado/método 
do juro efetivo 

-Passivo 
 
-Limite da dívida total (artigo 52.º da Lei n.º 
73/2013) 

-A aplicação do método do juro efetivo 
 
-Adaptação do controlo interno de forma a 
fluir a informação atempadamente. 
(desfecho de processos judiciais, planos 
de pagamento, condições, empréstimos 
bonificados, subsídios reembolsáveis, ...) 
de departamento para departamento 

 

Fonte: Elaboração própria  
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5.  Conclusão e investigação futura 

O SNC–AP foi aprovado pelo Decreto-Lei nº 192/2015 de 11 de setembro e entra em 

vigor em 2018 (por força do adiamento verificado), tendo surgido a oportunidade de 

estudar e captar o processo de transição do POCAL para o SNC-AP, que está a decorrer 

em 2017, analisando e percebendo como foram desenvolvidos processos preparatórios de 

mudança com vista à adoção obrigatória das Normas de Contabilidade Pública do SNC-

AP. 

 

De forma a responder ao objetivo definido foi efetuado um estudo de caso único no 

Município A, município de grande dimensão. Verificou-se que o Município iniciou o 

processo de preparação de transição do POCAL para o SNC-AP motivado por 

preocupações da direção do departamento financeiro em avaliar a necessidade de preparar 

o futuro e de gerir implicações da mudança ao nível da implementação operacional do 

SNC-AP e avaliar os impactos potenciais relevantes da mudança ao nível do património 

líquido do Município.  

 

O Município recorreu a um consultor externo especializado, tendo sido delineada 

uma estratégia por parte da direção financeira assessorada por este que envolveu a Divisão 

de Gestão Financeira e de Contabilidade, a Divisão de Tecnologias de Informação e 

Comunicação, a Divisão de Serviços Jurídicos, Contencioso e Património e o Gabinete 

de Auditoria Interna do Município. 

 

A nível operacional, tendo em vista a necessidade de readequação do sistema 

informático, de dotar as pessoas com as qualificações necessárias para fazer face às 

exigências do novo normativo e de revisão do controlo interno no sentido de garantir a 

tempestividade e oportunidade da informação foram contratados serviços da 

softwarehouse com quem atualmente trabalham (Medidata) no sentido de readaptar 

sistemas informáticos e de apoiar as pessoas e foram agendadas ações de formação interna 

promovidas pelo consultor contratado e direcionadas para as necessidades do município. 

 

A nível contabilístico, foi efetuada uma visita conceptual ao novo normativo no 

sentido de se criar as expectativas para os potenciais impactos da adoção das NCP no 
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património líquido do Município, tendo resultado nas seguintes principais 

preocupações/motivações/decisões: 

• o Município está a efetuar um processo de gestão de transição com um consultor 

que irá culminar num desenho de balanço de 31 de dezembro de 2016 com o 

reflexo das opções tomadas, pelo que irá optar por reexpressar o comparativo, 

escolhendo como data de transição 1 de janeiro de 2017. Além disso, a 

comparabilidade é uma característica qualitativa que o município quer manter nas 

demonstrações financeiras; 

• a introdução da substância sobre a forma como característica qualitativa implícita 

das demonstrações financeiras levantou uma preocupação em matéria de 

desreconhecimento de ativos fixos tangíveis que levará à revisão de contratos (de 

comodato, de constituição de direito de superfície e interadministrativos) e 

estatutos (no caso das empresas locais) de modo a avaliar os indicadores de 

controlo; 

• neste processo de transição, o município demonstrou vontade de apresentar uma 

imagem verdadeira e apropriada e será feito um trabalho de aferição da 

dominialidade dos bens de domínio publico, no sentido de registar eventuais 

ativos por inventariar; 

• o controlo interno será ajustado de modo a permitir a tempestividade e 

oportunidade da informação através da sua fluidez entre departamentos para uma 

aplicação criteriosa de algumas politicas contabilísticas, por exemplo: 

capitalização do custo de empréstimos obtidos, aplicação do custo 

amortizado/método do juro efetivo nos passivos financeiros (desfecho de 

processos judiciais, planos de pagamento, condições, empréstimos bonificados, 

subsídios reembolsáveis, ...); 

• as participações financeiras serão mensuradas pelo MEP no sentido de fornecer 

uma imagem mais verdadeira e apropriada da rúbrica participações financeiras;  

• relativamente à imparidade de ativos fixos tangíveis e propriedades de 

investimento, há uma preocupação, num primeiro momento, de analisar fontes 

internas de informação, nomeadamente evidência de danos físicos nos ativos 

(estado das redes viárias, parques, jardins), sendo a operacionalidade deste 

procedimento e o custo-benefício que poderá envolver uma barreira a um rigoroso 
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teste de imparidade aos ativos. Ainda em matéria de teste de imparidade destes 

ativos, o valor de uso, envolve a obtenção de informação para um conjunto vasto 

de ativos e o próprio exercício de cálculo do Discounted Cash Flow revela-se 

propício à retirada conclusões erradas, face aos preços sociais (e não de 

sustentabilidade) praticados; 

• no que à imparidade de ativos financeiros diz respeito, será efetuada uma 

avaliação do risco de cobrabilidade dos ativos financeiros (nomeadamente 

clientes, contribuintes, utentes, outros créditos a receber, …), abandonando o 

critério objetivo anteriormente preconizado (50% se mora superior a 6 meses e 

inferior a 12 meses e 100% se mora superior a 12 meses). 

 

A preparação da transição de POCAL para SNC-AP envolveu, assim, um conjunto 

de motivações e preocupações de foro contabilístico e operacional, nomeadamente: 

impactos do novo normativo nas demonstrações financeiras, nos processos, nas pessoas 

e nos sistemas informáticos. O Município decidiu cumprir as regras e 

recomendações/orientações dos organismos com vista a garantir a transparência nos 

processos e nos resultados. 

 

Por último, de referir que uma proposta de investigação futura seria estudar os 

impactos da adoção do SNC-AP e mostrar que estes poderão ter sido previamente geridos. 

Os estudos da transição analisarão os impactos da mudança, mas não captam o processo 

da transição. 
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Anexos  

 

Anexo I – Guião de entrevista 

Objetivo da entrevista: Conhecer as motivações e preocupações relacionadas 

com o processo de transição do Plano Oficial de Contabilidade para as Autarquias 

Locais para as Normas de Contabilidade Pública do SNC-AP. Conhecer as 

expectativas que os principais intervenientes no processo de transição 

(responsáveis da Divisão de Gestão Financeira e de Contabilidade, da Divisão de 

Tecnologias de Informação e Comunicação, da Divisão de Serviços Jurídicos, 

Contencioso e Património e do Gabinete de Auditoria Interna) têm sobre os 

potenciais impactos da adoção das NCP, no Município.  

Protocolo da Entrevista:  

 

• Apresentação institucional.  

• Apresentação do objeto de estudo.  

• Garantir o anonimato do município e do entrevistado.  

• Descrição do nosso processo de atuação 

Guião de Entrevista  

 

1. Identificação das motivações subjacentes ao processo de preparação da 

transição. 

 

      A preparação do processo de transição para as NCP decorre de:  

a) Antecipar os impactos da transição no município? 

b) Exigências dos credores? 

c) Exigências dos representantes dos contribuintes? Do Tribunal de Contas? 

Da Direção Geral das Autarquias Locais (DGAL)? 

d) Recomendações da auditora?  

e) Outras situações? Quais?  
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2. Expectativas 

 

 Quais são as expectativas em relação aos potenciais impactos da adoção 

das NCP, no município?  

a) A operacionalidade da mudança?  

b) Impacto sobre o património líquido?  

c) Impacto sobre os resultados?  

d) Necessidade de revisão de controlo interno? 

e) Outros? Quais?  

 

3. Gestão do processo de transição de normativos 

 

Para preparação e gestão do processo de transição, o município consultará a 

opinião de especialistas?  

a) Recurso a Consultores?  

b) Parcerias com Auditores?  

c) Outros/Quais? 

 

Plano de comunicação aos stakeholders?  

 

Plano de formação dos colaboradores?  

 

Sistemas de informação (Software contabilístico, sistema de reporte, modo 

de mensuração)? 

 

 

4. Aspetos contabilísticos 

 

4.1 Indicadores de desempenho orçamental versus indicadores de 

desempenho económico 

4.2 Balanço de abertura - opção de reexpressar ou não reexpressar 

comparativo 

4.3 Ativos fixos tangíveis – substância sobre a forma, indicadores de controlo 

4.4 Propriedades de investimento – opção pelo modelo do custo ou pelo 

modelo do justo valor 
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4.5 Ativos intangíveis – necessidade de desreconhecimento de ativos 

4.6 Acordos de concessão de serviços – reconhecimento/desreconhecimento 

de ativos 

4.7 Imparidade de ativos 

4.8 Custo dos empréstimos obtidos - capitalização 

4.9 Participações financeiras - opção pelo Método de Equivalência 

Patrimonial ou pelo custo  

4.10 Transações sem contraprestação 

4.11 Outras preocupações? 

 


