
 

Participação em Conselhos 

 

Participações em 2014: 

a) Comissão de Normalização Contabilística 

 

 

Comissão de Normalização 

Contabilística 

No novo quadro legal estabelecido pelo 

Decreto-Lei nº 134/2012, de 29 de junho, a 

Comissão de Normalização Contabilística 

(CNC) tem por missão emitir normas, 

pareceres e recomendações no domínio 

contabilístico aplicáveis às entidades 

inseridas no setor empresarial e no setor 

público, de modo a estabelecer e assegurar 

procedimentos contabilísticos 

harmonizados com as normas europeias e 

internacionais da mesma natureza, 

contribuindo para o desenvolvimento de 

padrões de alta qualidade de informação e 

relato financeiro.  

A intervenção da Inspeção Geral de 

Finanças na CNC é assegurada por 2 

representantes e envolveu 

fundamentalmente as seguintes atividades: 

 No âmbito do Comité de Normalização 

Contabilística Empresarial (CNCE): 

 Desenvolvimento dos trabalhos que 

conduziram ao projeto de Decreto-

Lei de transposição da Diretiva 

2013/34/UE de 26 de junho de 

2013, que alterará o Decreto-Lei n.º 

158/2009 de 13 de julho e o 

Decreto-Lei n.º 36-A/2011, de 09 de 

março. 

 Conclusão dos trabalhos de 

preparação dos seguintes projetos 

de portarias, avisos e instrumentos 

contabilísticos que permitirão a 

atualização do SNC, face à diretiva e 

às Normas Internacionais de 

Contablidades endossadas na EU 

(período de 2008 a 2012): 

- Projeto de Portaria que 

contempla as Demonstrações 

financeiras do regime geral, das 

Pequenas entidades e das 

entidades do Setor Não Lucrativo;  

- Proposta de Aviso que 

contempla as 28 Normas 

Contabilísticas e de Relato 

Financeiro;  

- Proposta de Aviso que 

contempla a Norma Contabilística 

das Pequenas entidades;  

- Proposta de Aviso que 

contempla a Norma Contabilística 

das Entidades do Setor Não 

Lucrativo; 



 

- Proposta de Aviso que 

contempla a Norma Contabilística 

das Microentidades. 

 No âmbito do Comité de Normalização 

Contabilística Público (CNCP):  

 Desenvolvimento dum novo 

Sistema de Normalização 

Contabilística para as 

Administrações Públicas, baseado 

nas International Public Sector 

Accounting Standards (IPSAS), em 

fase de finalização, que contempla 

um único Plano de Contas 

(integrando a vertente financeira e 

a vertente orçamental) e que 

assegurará a aplicação de um único 

referencial contabilístico a todo o 

perímetro do setor das 

Administrações Públicas, alinhado 

com as melhores práticas 

internacionais. 

As principais tarefas realizadas 

neste âmbito em 2014 traduziram-

se na: 

- Elaboração de projetos de Normas 

de Contabilidade e Relato 

Orçamental e Financeiro para a 

Administração Pública (NCP), tendo 

como quadro de referência 

fundamental as Normas 

Internacionais de Contabilidade 

para o Setor Público (IPSAS); 

- Elaboração duma Estrutura 

Conceptual baseada nos trabalhos 

preliminares e estudos do 

International Public Sector 

Accounting Standards Board 

(IPSASB) sobre a matéria; 

- Desenvolvimento dum Plano de 

Contas Multidimensional 

integrando os classificadores 

financeiros e orçamentais, no 

sentido de proporcionar o 

alinhamento entre o classificador 

económico da contabilidade 

orçamental (receitas e despesas) 

com o plano de contas da 

contabilidade financeira; 

- Elaboração dos novos modelos de 

demonstrações financeiras e 

orçamentais. 

 

 

 


