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Tal como reconhecido no Preâmbulo ao Decreto-
Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, o anterior 

referencial contabilístico adotado nas entidades 
das Administrações Públicas (Central, Regional, 

Local e outras entidades) caracterizava-se 
pela sua fragmentação, consistindo, a mesma, 

um problema sério de inconsistência técnica, 
afetando a eficiência na consolidação  

de contas no setor público.

Antecipar e Agir
Em 2013, o COSO (Committee of Sponsoring Organiza-
tions of the Treadway Commission) editou uma versão 
atualizada relativa ao Sistema de Controlo Interno - SCI 
(Internal Control – Integrated Framework), cuja publi-
cação inicial ocorreu em 1992. Desde essa data que 
os conceitos e a abordagem preconizada pelo COSO 
têm consistido a base para o desenho, implementação 
e monitorização dos sistemas de controlo interno das 
organizações, estabelecendo os requisitos necessários a 
um efetivo SCI. No entanto, desde 1992 o mundo mudou 
significativamente, aumentou a complexidade das opera
ções, a tecnologia evoluiu a um ritmo exponencial e os 
diferentes stakeholders (financiadores, fornecedores, o 
Estado e outros) tornaramse mais exigentes requerendo 
maior transparência quanto à adequação do sistema 
de controlo interno que suporta as decisões de gestão, 
a integridade dos responsáveis da gestão e uma maior 
responsabilização (accountability) dos mesmos.

A nossa experiência, adquirida em diversos tipos de 
organizações, públicas e privadas, e em funções de audi-
toria e membros de órgãos de fiscalização demons   tra que 
um dos principais desafios à adequada implementação 
do Sistema de Normalização Contabilística das Adminis-
trações Públicas (SNC-AP) consiste num reforço do siste-
ma de controlo interno das organizações, nomeadamente 
dos Municípios. O novo referencial contabilístico impõe 
uma nova visão do SCI que requer que os sistemas atuais 
sejam repensados e ajustados a esta nova realidade.  
Tal obriga, antes de mais, a um maior foco por parte 
dos responsáveis dos Municípios nos objetivos do SCI, 
na identificação dos riscos, na definição da resposta 
a esses riscos, no sistema de informação de gestão e 
nas atividades de controlo, assim como no processo de 
monitorização. Esta visão integrada do SCI é essencial 
para criar as condições de base que possibilitem a ade-
qua da resposta dos Municípios aos desafios colocados 
pelo SNC-AP.

É nossa convicção que a implementação do SNC-AP, ao 
nível dos Municípios, deverá consistir numa oportunidade 
para repensar o papel do SCI, os seus fundamentos e 
promover a sua evolução face a este novo paradigma. 
Tratase de um desafio colocado aos Municípios que deve 
ser entendido como uma oportunidade de melhoria.

As nossas equipas de auditoria e consultoria, possuem  
a experiência e o conhecimento, que lhes permite poderem 
ser parceiros ativos, intervindo de forma construtiva, nes-
te novo desafio colocado aos Municípios, garantindo 
um ade quado diagnóstico, que possibilite planear as 
diferentes tarefas e ações e assegure a monitorização 
do processo de implementação com o objetivo de ante-
cipar as questões críticas e a agir na direção correta  
– Antecipar e Agir.



Objetivos do SNC-AP 
É o reconhecimento desta necessidade de mudança que está subjacente à conceção do Sistema de 
Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP). Mudança nos mais diversos 
planos e dimensões: (i) organizacionais; (ii) sistema de controlo interno; (iii) sistema de informação; 
(iv) conceitos essenciais no domínio do relato financeiro; (v) normas de relato financeiro, e; (vi) 
modelo de relato financeiro. Tratase de uma profunda renovação, ou mesmo revolução, capaz de 
potenciar acréscimos significativos ao nível da transparência e responsabilização pela prestação de 
contas e tomada de decisões.

Saliente-se que o SNC-AP assenta no pressuposto do regime 
do acréscimo, existindo evoluções face ao Plano Oficial de 
Contabilidade Pública (POCP) nesta matéria. Provavelmente 
a principal diferença entre o SNC-AP e o POCP consiste em 
passarmos para um modelo de base concetual, assente em 
conceitos relativos à informação financeira pública, das 
admi nis trações públicas e normas de contabilidade pública. 
Privilegia-se, assim, a componente concetual em detrimento 
da focalização na classificação contabilística e respetivo 
plano de contas.

A Experiência Adquirida no Processo de Implementação  
do SNC-AP
A data inicialmente prevista para a implementação do SNC-AP 
era o dia 1 de janeiro de 2017, tendo sido a mesma adiada para 
1 de janeiro de 2018, com exceção das entidades da adminis-
tração local, as instituições de segurança social, a Santa Casa 
da Misericórdia de Lisboa e a Caixa Geral de Aposentações. 
No que se refere ao setor da administração local o prazo de 
implementação foi prorrogado para o dia 1 de janeiro de 2019.
Considerando que a anterior transição para o regime de admin-
istração financeira do Estado e a implementação do POCP e 
planos sectoriais se caracterizam por derrapagens temporais 
significativas, não atingiram os objetivos a que se propunham 
e envolveram custos elevados, o Tribunal de Contas determi-
nou a realização de auditorias concomitantes ao processo de 
implementação da LEO (Lei de Execução Orçamental), centra-
das na implementação do SNC-AP e da ECE (Entidade Con-
tabilística Estado). O Tribunal de Contas prevê a elaboração de 
dois relatórios, em 2018 relativos a esta temática.
Em maio último, o Tribunal de Contas publicou o V Relatório 
Intercalar relativo à Auditoria à Implementação do SNC-
AP e da ECE. Neste relatório constata-se que ainda não foi 

produzido um relatório de progresso quanto à transição 
das entidades para o SNC-AP. Documento, essencial para o 
necessário trabalho de monitorização que permita assegurar 
a implementação completa, atempada e harmonizada a toda a 
administração pública.

As Autarquias Locais
A data prevista para a implementação do SNC-AP nas au-
tarquias locais é o próximo dia 1 de janeiro de 2019. Estas en-
tidades, nomeadamente os municípios, apresentam algumas 
especificidades, salientando-se:

›  A relevância, ao nível da posição financeira, balanço, das 
rubricas relacionados com os ativos fixos tangíveis, os 
quais podem corresponder a bens de domínio público, ou 
domínio privado;

›  A existência de rendimentos com contraprestação e rendi-
mentos sem contraprestação.

No entanto, o primeiro objetivo a ser superado consiste na 
aplicação pela primeira vez do SNC-AP. Os Municípios terão 
de preparar o balanco de abertura relativo ao exercício de 2019 
de acordo com o novo normativo, o que implica um conjunto 
de ajustamento ao último balanço preparado de acordo com o 
POCAL, em 31 de dezembro de 2018.
O processo de transição e a elaboração do balanço de abertu-
ra requer muito mais que a elaboração de uma tabela de con-
versão das contas POCAL para o plano de contas do SNC-AP. 
Essa tabela de conversão é útil numa primeira fase, para garan-
tir a plenitude e integridade dos saldos a serem transferidos do 
POCAL para o SNC-AP, mas é necessária uma análise detalha-
da dos ajustamentos a serem realizados, o que requer um tra-
balho prévio a ser realizado por profissionais com a necessária 
qualificação e experiência.
No nosso entendimento, os principais pilares nos quais de-
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verão assentar a adequada implementação do SNC-AP nos 
Municípios, e outras entidades, são:

›  O Contabilista Público; e
›  O reforço do Sistema de Controlo Interno das entidades públicas.

O Contabilista Público, pois, compete a este profissional ga-
rantir a regularidade técnica na prestação de contas e na ex-
ecução da contabilidade pública.
O segundo pilar, consiste no papel que o Sistema de Controlo 
Interno (SCI) deverá assumir nas entidades públicas. Os obje-
tivos do SCI, no âmbito do SNC-AP, excedem o entendimento 
usualmente adotado nesta matéria pelo COSO. Assim, ao nível 
das entidades públicas, o SCI visa garantir:
A salvaguarda da legalidade e da regularidade da elaboração, 
execução e modificação dos documentos de prestação de con-
tas previsionais, da elaboração das demonstrações orçamen-
tais e financeiras e do sistema contabilístico como um todo;
O cumprimento das deliberações dos órgãos e das decisões 
dos respetivos titulares;

›  A salvaguarda do património;
›  A aprovação e o controlo dos documentos;
›  A exatidão e a integridade dos registos contabilísticos, bem 

como a garantia da fiabilidade da informação produzida;
›  O incremento da eficiência das operações;
›  A adequada utilização dos fundos e o cumprimento dos 

limites legais à assunção dos encargos;
›  O controlo das aplicações e do ambiente informático;
›  O registo oportuno das operações pela quantia correta, 

em sistemas de informação apropriados e no período con-
tabilístico a que respeitam, de acordo com as disposições 
de gestão e no respeito pelas normas legais aplicáveis; e

›  Uma adequada gestão de riscos.
Compete aos responsáveis da entidade garantir uma adequada 
conceção, implementação e monitorização do SCI, devendo, o 
mesmo, ter por base sistemas adequados de gestão do risco, 
de informação e de comunicação, bem como um processo de 
monitorização que assegure a respetiva adequação e eficácia 

em todas as áreas de intervenção.
Esta Visão do SCI, nas entidades públicas, motivará uma pro-
funda alteração ao nível cultural, quer dos Líderes das orga-
nizações, quer dos seus colaboradores. Focalização no rig-
or, na transparência e, consequente responsabilização pela 
prestação da informação financeira e das decisões de gestão 
são os objetivos prosseguidos por esta alteração. Obviamente, 
haverá que assegurar:

›  Um adequado planeamento do processo de transição, 
de modo a “Antecipar e Gerir”. Antecipar os impactos do 
processo de implementação do SNC-AP e gerir o processo 
de mudança;

›  O reforço e a adequação dos meios e sistemas informáticos, 
de modo a assegurar uma resposta apropriada a este nível;

›  A formação de todos os intervenientes. A sensibilização 
dos responsáveis das unidades para a relevância e 
importância do SCI, a formação técnica ao nível dos 
responsáveis pela preparação e elaboração da informação 
financeira, a formação dos executantes, ao nível dos 
registos contabilísticos, a sensibilização e formação dos 
responsáveis pelos sistemas e tecnologias de informação 
pelo novo ambiente e conceitos, e a sensibilização das 
restantes áreas operacionais.

“Antecipar e Gerir” este processo de mudança consiste num 
desafio que deverá ser acompanhado, monitorizado, por profis-
sionais externos que possuam competência, experiência e in-
dependência e possam colaborar na identificação e implemen-
tação das ações adequadas. É nossa convicção que O SNC-AP 
constitui um pilar essencial do reforço:

›  Da transparência e, consequentemente da confiança que os 
utilizadores têm na informação prestada, nomeadamente 
os financiadores e os contribuintes;

›  Da responsabilização (Accountability) dos membros do 
órgão executivo das entidades do setor público; e

›  Dos mecanismos de controlo financeiro e orçamental, essen-
cial à promoção da eficiência operacional destas entidades.

Este desafio deverá ser encarado como um objetivo a médio / longo prazo, não sendo 
expectável que se atinjam resultados significativos, no curto prazo, sendo necessário 
um forte compromisso de todos os intervenientes, uma liderança forte por parte dos 
responsáveis dos Municípios e uma efetiva monitorização do processo de transição 
por profissionais com a necessária qualificação e competência.
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Os nossos serviços

Auditoria / Revisão Legal de Contas
A nossa metodologia de auditoria encontrase alinhada com as normas profissionais e as melhores 

práticas. O adequado conhecimento do negócio do cliente e do seu sistema de controlo interno é essencial 
para prestarmos um serviço de qualidade e identificarmos oportunidades de melhoria, reforçando o valor 

acrescentado para os nossos clientes.

Sistema de Controlo Interno
Prestamos assessoria especializada na gestão de projetos visando o reforço do Sistema de Controlo Interno (SCI), 

promovendo a adoção da metodologia mais adequada às características da organização, bem como a sensibilização 
e formação dos diferentes intervenientes e a adoção das melhoras práticas, de modo a que o SCI garanta de forma 
efetiva os seus objetivos de eficiência operacional, qualidade do relato financeiro e cumprimento das normas legais 

e regulamentares em vigor. Para além destes projetos desenvolvemos projetos mais específicos, nomeadamente 
diagnósticos do sistema de controlo interno em termos globais ou em algumas das suas componentes especificas.

Consultoria: Monitoring
O processo de acompanhamento, do negócio revela-se crucial no atual ambiente económico. O conceito de 

monitorização assenta na identificação das variáveis relevantes para a realização dos objetivos definidos pela 
organização, nas suas diferentes dimensões (económica, financeira, comercial, etc.) e aplicase, em função das 

necessidades, a diferentes realidades.

Auditoria / Serviços Relacionados
Para além dos serviços de auditoria e revisão legal das contas, temos experiência em serviços relacionados com 
a auditoria, tais como: (i) Relatórios de entradas em espécie, nos termos do artigo 28.º do Código das Sociedades 

Comerciais; (ii) Relatórios de fiscalização de projetos de fusão, cisão e fusão/cisão; (iii) Relatórios de transformação 
de sociedades; (iv) Avaliação de sociedades ou partes de capital; Auditorias de âmbito especifico; (v) Auditorias de 

cumprimento, de modo a verificar o cumprimento de obrigações contratuais; e (vi) Serviços de compilação de dados.


