
CONTABILIDADE PÚBLICA



SNC - AP

RAZÕES DA MUDANÇA

 Desatualização face às Normas 

Internacionais

 Inconsistência face ao SNC

 Fragmentação POCP e Planos Sectoriais



SNC - AP

OBJETIVOS

O SNC -AP permite o cumprimento de objetivos 

de gestão, de análise, de controlo, e de 

informação, nomeadamente: 

a) Evidencia a execução orçamental e o 

respetivo desempenho face aos objetivos da 

política orçamental; 



SNC - AP

OBJETIVOS

b) Permite uma imagem verdadeira e 

apropriada da posição financeira e das 

respetivas alterações, do desempenho 

financeiro e dos fluxos de caixa de 

determinada entidade; 

c) Proporciona informação para a determinação 

dos gastos dos serviços públicos; 



SNC - AP

OBJETIVOS

d) Proporciona informação para a elaboração 

de todo o tipo de contas, demonstrações e 

documentos que tenham de ser enviados à 

Assembleia da República, ao Tribunal de 

Contas e às demais entidades de controlo e 

supervisão; 



SNC - AP

OBJETIVOS

e) Proporciona informação para a preparação 

das contas de acordo com o Sistema 

Europeu de Contas Nacionais e Regionais; 

f) Permite o controlo financeiro, de legalidade, 

de economia, de eficiência e de eficácia dos 

gastos públicos; 



SNC - AP

OBJETIVOS

e) Proporciona informação útil para efeitos de 

tomada de decisões de gestão.



SNC - AP

LEGISLAÇÃO

Decreto-Lei 192/2015 de 11/9

• Estrutura Conceptual 

• NCP + NCP-PE

• NCP Orçamental

• NCP Gestão

• MDF

• PCM e NOTAS

• Manual de implementação



SNC - AP

SUBSISTEMAS

 Contabilidade Orçamental

CONTA 0 

 Contabilidade Financeira

CONTA 1-8

 Contabilidade Gestão

CONTA 9



SNC - AP

ÂMBITO (aplica-se a quem)

Administração pública

Administração 

Central

Administração

Local
Administração 

Regional

Segurança 

Social

 Serviços integrados 

(detém autonomia administrativa)

 Serviços e fundos autónomos

(detém autonomia administrativa financeira – administração e autónoma)

 Freguesias

Concelhos / Municípios

Regiões administrativas

Regiões Autónomas

Entidades públicas 

reclassificadas



SNC - AP

REGIMES DO SNC-AP

GERAL SIMPLIFICADO

Pequenas Entidades

Microentidades

1.000.000 < despesa orçamental < 5.000.000

< 1.000.000



SNC - AP

REGIMES DO SNC-AP

MICRO

ENTIDADES

PEQUENAS 

ENTIDADES

MÉDIAS E GRANDES 

ENTIDADES

NCP-Orçamental NCP - PE NCP (1 à 25)

Divulgação do 

inventário do 

Património

NCP - Orçamental (26) NCP – Orçamental (26)

NCP – Gestão (27) NCP – Gestão (27)

PCM



ESTRUTURA CONCEPTUAL

CARATERÍSTICAS DIFERÊNCIADORAS

 Transações sem contraprestação

 Orçamento de Estado e execução 

orçamental

 A natureza dos programas e a 

longevidade no setor público



ESTRUTURA CONCEPTUAL

CARATERÍSTICAS DIFERÊNCIADORAS

 Natureza de ativos e passivos

 Papel regulador da AP

 Relação com o relato estatístico



ESTRUTURA CONCEPTUAL

UTILIZADORES INTERESSADOS NAS DF´s

 Entidades públicas (Doações)

 Cidadão (receber serviços)

 Estatística

 Parlamento

 Tribunal de contas

 Fornecedores

 (…)



ESTRUTURA CONCEPTUAL

CARATERÍSTICAS QUALITATIVAS

Relevância
Compreensibili

dade
Fiabilidade

Neutralidade
Representação 

Fidedigna
Substancia 

sobre a forma
Prudência Plenitude

Oportunidade
Comparabilida

de
Verificabilidade



ESTRUTURA CONCEPTUAL

CONSTRANGIMENTOS

Materialidade Custo Benefício
Equilíbrio entre as 

caraterísticas 
qualitativas



ESTRUTURA CONCEPTUAL

Elementos das DF´s

Ativo

Recurso Presente controlado pela entidade pública 

que proporciona:

- Um influxo de potencial serviço

- Benefícios económicos futuros

Passivo

Obrigação presente originada num acontecimento 

passado que gera exfluxos

Gastos Reduções no Património Líquido

Rendimentos Aumentos do Património Líquido



ESTRUTURA CONCEPTUAL

BASES DE MENSURAÇÃO

ATIVOS

CUSTO 
HISTÓRICO

VALOR 
CORRENTE

VALOR DE 
MERCADO

CUSTO DE 
REPOSIÇÃO

VALOR 
REALIZÁVE
L LÍQUIDO

VALOR DO 
USO

PASSIVOS

CUSTO 
HISTÓRICO

CUSTO DE 
CUMPRIME

NTO

VALOR DE 
MERCADO

CUSTO DE 
LIBERTAÇÃ

O

PREÇO DE 
ASSUNÇÃO



ORÇAMENTO DE ESTADO

CONCEITO

“ (...) uma previsão, em regra anual, das despesas a

realizar pelo Estado e dos processos de as cobrir,

incorporando a autorização concedida à Administração

Financeira para cobrar as receitas e realizar despesas

e, limitando os poderes financeiros da Administração

em cada período anual”
Franco, António de Sousa (1992), Finanças Públicas e Direito Financeiro, Vol. I,4ª Edição, Coimbra, pág. 54



ORÇAMENTO DE ESTADO

PRINCÍPIOS E REGRAS

 Anualidade

 Integridade (unidade e universalidade)

 Discriminação orçamental (regras da 

especificação, da não compensação e da não consignação)

 Publicidade

 Equilíbrio



ORÇAMENTO DE ESTADO

PRINCÍPIOS E REGRAS

 Anualidade

- Traduz-se no facto do Orçamento do Estado ter um período 

de validade correspondente ao ano civil o que implica uma 

votação anual do Orçamento pela Assembleia da República. 

Estamos perante um sistema de Orçamento de Gerência.

- Neste sistema, o elemento de referência é a data de 

recebimento ou de pagamento (base de caixa). Contudo, a 

LEO refere que os orçamentos devem ser enquadrados na 

perspetiva plurianual, conforme artigo 4º - Anualidade.



ORÇAMENTO DE ESTADO

PRINCÍPIOS E REGRAS

 Integridade (unidade e universalidade)

- O orçamento apresentado será um e nele estão 

incluídas todas as receitas e despesas que o Estado 

estima cobrar e pagar no ano a que respeita. 

- O Estado deve, assim, elaborar em cada período 

orçamental – ano – apenas um orçamento, o qual 

integra as componentes do orçamento da administração 

central e o orçamento da segurança social.



ORÇAMENTO DE ESTADO

PRINCÍPIOS E REGRAS

 Discriminação orçamental

REGRAS

1 - Da especificação 

2 - Da não compensação

3 - Da não consignação

.



ORÇAMENTO DE ESTADO

REGRA DA ESPECIFICAÇÃO

Corresponde à individualização de cada receita e de 

cada despesa



ORÇAMENTO DE ESTADO

REGRA DA ESPECIFICAÇÃO

De acordo com a LEO, e no cumprimento da regra 

da especificação, as despesas são fixadas segundo 

uma classificação: 

a) orgânica, 

b) económica e 

c) funcional (embora a CRP apenas refira a 

classificação orgânica e funcional).



ORÇAMENTO DE ESTADO

CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

A classificação orgânica estrutura-se por códigos 

que identificam os Ministérios, Secretarias de 

Estado, capítulos, divisões e subdivisões 

orçamentais. 



ORÇAMENTO DE ESTADO

CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

Orçamento de Funcionamento

Ministério

Secretaria

Capítulo: conj. de serviços c/ obj. análogos

Divisão:  Designação do serviço

Subdivisão: Serviços próprios ou gabinete

Atividade: nova ou em curso



ORÇAMENTO DE ESTADO

CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

Orçamento desp. excecionais

Ministério

Capítulo: - Despesas excecionais – Cap. 60

APENAS CONSTA NO MAPA DO 

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS



ORÇAMENTO DE ESTADO

CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

Orçamento PIDDAC

Ministério

Capítulo: Investimento do Plano – Cap. 50

Setor: fixado

Programa: Serviços próprios ou gabinete

Projeto:  nova ou em curso



ORÇAMENTO DE ESTADO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA

O classificador económico das receitas e despesas 

públicas, Decreto-Lei n.º 26/2002, de 14 de Fevereiro é 

de aplicação obrigatória aos serviços integrados do 

Estado, aos serviços e fundos autónomos, à segurança 

social e à administração regional e local.

A classificação económica das receitas públicas procede 

à sua especificação por capítulos, grupos e artigos.





ORÇAMENTO DE ESTADO

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL

A classificação funcional das despesas encontra-se 

regulamentada no Decreto-Lei n.171/94, de 24 de 

Junho. 

Tem como objetivo especificar os fins e atividades típicas 

do Estado e orienta em termos da identificação das 

prioridades do Estado na satisfação das necessidades 

coletivas.



ORÇAMENTO DE ESTADO

REGRA DA NÃO COMPENSAÇÃO

As receitas e despesas devem ser inscritas no 

orçamento de forma bruta e não líquida, o mesmo é 

referir, sem qualquer compensação ou desconto.

De outro modo, não se conheceriam as diversas fontes 

de onde o Estado irá tirar os seus recursos, nem os 

diversos gastos que o serviço público irá realizar.



ORÇAMENTO DE ESTADO

REGRA DA NÃO CONSIGNAÇÃO

Define que, para além da regra da universalidade, as 

receitas públicas devem ser indiscriminadamente 

destinadas à cobertura das despesas, e não quaisquer 

receitas afetadas à cobertura de despesas em especial.

De referir que a Lei de Enquadramento Orçamento admite 

a possibilidade de existirem receitas consignadas a certos 

fins, nomeadamente, financiamentos comunitários, 

PIDDAC e contratos-programa.



ORÇAMENTO DE ESTADO

PUBLICIDADE

A regra da publicidade não se encontrava prevista na 

anterior LEO, porém, já era obrigatório a publicação do 

Orçamento do Estado em Diário da República, após a sua 

aprovação pela Assembleia da República sob pena da sua 

ineficácia jurídica.



ORÇAMENTO DE ESTADO

EQUILIBRIO ORÇAMENTAL

Traduz-se na necessidade de todas as despesas previstas 

no orçamento terem de ser efetivamente cobertas por 

receitas;

Na administração local acresce que as receitas correntes 

devem ser, pelo menos, iguais às despesas correntes 

(“duplo equilíbrio”).



ORÇAMENTO DE ESTADO

EQUILIBRIO ORÇAMENTAL

PRECEITOS BÁSICOS

RECEITAS ORÇAMENTAIS DESPESAS ORÇAMENTAIS

Têm de ser legais. 

Só podem ser liquidadas 

(determinação do montante a 

cobrar pelo Estado) e cobradas 

(entrada nos cofres do Estado) 

se estiverem previstas no 

orçamento, podendo exceder o 

montante previsto 

Têm que estar inscritas no 

Orçamento. 

Não podem ser excedidas 

(exceção quanto a alterações 

orçamentais). 

Salvo isenção, não podem 

ultrapassar duodécimos



ORÇAMENTO DE ESTADO

EQUILIBRIO ORÇAMENTAL

REQUISITOS PARA AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Conformidade legal - Prévia existência de lei que autorize a despesa;

Regularidade financeira - Inscrição orçamental, correspondente 

cabimento e adequada classificação da despesa;

Economia eficiência e eficácia - obtenção do máximo rendimento 

com o mínimo de dispêndio, tendo em conta a utilidade e prioridade 

da despesa e o acréscimo de produtividade daí decorrente.








