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NEWSLETTER FREGUESIAS / JULHO 2017 

 

newsletter de julho vem 

informar das novidades 

em matéria legislativa 

com impacto na realidade 

local. Nesta edição destacamos a 

Norma Técnica n.º 1/2017 a qual 

estabelece as instruções para a 

integração informática da 

informação orçamental e 

económico-financeiro em SNC-AP, e 

ainda, a apresentação do Sistema de 

Informação do Subsetor da 

Administração Local (SISAL). Com o 

aproximar da aplicação do SNC-AP, 

nas próximas edições da newsletter 

iremos abordar de forma sintética o 

documento – Nesta edição 

apresentamos o seu sua estrutura e 

âmbito de aplicação. 

  

Legislação com impacto 

nas Autarquias: 

 

Portaria n.º 186/2017 

Estabelece o Sistema de Incentivos à 

Eficiência da Despesa Pública. Saiba mais 

aqui. 

 

Decreto-Lei n.º 55/2017 

Procede à primeira alteração ao Decreto-

Lei n.º 25/2017, de 3 de março, que 

estabelece as normas de execução do 

Orçamento do Estado para 2017. Saiba 

mais aqui. 

 

Circular n.º 1385 (aditamento 

20/06/2017) 

Divulga as instruções necessárias ao 

cumprimento dos normativos da Lei do 

Orçamento do Estado para 2017 e do 

Decreto-Lei de Execução Orçamental 

para 2017. O presente aditamento altera 

a redação dos pontos 97 e 98, relativos 

aos limites de encargos globais com 

contratos de aquisição de serviços e sua 

forma de cálculo. Saiba mais aqui. 

Destaques: 

 

NORMA TÉCNICA N.º 1/2017 – INSTRUÇÕES DESTINADAS A TODAS AS 

ENTIDADES DAS ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS ABRANGIDAS PELA 

APLICAÇÃO DO SNC-AP 

Emitida pela UniLEO ao abrigo da alínea f), do n.º 1, do artigo 2.º da Portaria n.º 128/2017, 

de 5 de abril, a Norma Técnica n.º 1/2017 estabelece as instruções para a integração de 

informação contabilística, orçamental e económico-financeira, no Sistema Central de 

Contabilidade e Contas Públicas (S3CP). 

Na sua elaboração a UniLEO teve em consideração, para além do quadro global 

proporcionado pelo SNC-AP, as necessidades de informação para efeitos de transparência, 

gestão e accountability. 

A norma considerando os propósitos da informação que será objeto de recolha, estabelece 

periodicidades distintas de envio de informação ao S3CP quanto à sua natureza – Orçamental 

e/ou Financeira. 

Nos termos do n.º 3 do artigo 4.º da Portaria 128/2017, os sistemas informáticos de suporte 

à aplicação do SNC-AP das entidades públicas devem estar aptos até 31 de julho, de forma a 

dar cumprimento aos requisitos constantes na Norma Técnica, 

Consulte a Norma Técnica N.º 1/2017 aqui. 

  

SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO SUBSETOR DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

(SISAL) – SESSÃO DE APRESENTAÇÃO 

No âmbito dos trabalhos preparatórios para implementação do Novo Sistema de 

Normalização Contabilística (SNC-AP) às autarquias locais, a Direção-Geral das Autarquias 

Locais promoveu no passado dia 12 de junho, uma sessão de apresentação e esclarecimentos 

sobre o Sistema de Informação do Subsetor da Administração Local (SISAL), destinada 

às softwarehouses que trabalham diretamente com autarquias locais. 

Estiveram presentes cerca de 50 representantes de 15 software houses, aos quais foi 

apresentado o projeto piloto em curso, a solução tecnológica, o modelo de comunicação 

adotado e os passos subsequentes deste projeto de transição para o SNC-AP. 

A apresentação que sistematiza toda a informação disponibilizada poderá ser consultada aqui. 

 

38.ª CONFERÊNCIA ANUAL DE SENIOR BUDGET OFFICIALS DA OCDE 

O evento, que decorreu em Lisboa, no Ministério das Finanças, a 1 e 2 de junho, contou com 

mais de 80 participantes, representantes de 38 países – entre Estados-membros e países 

convidados –, de entidades nacionais (DGO, UTAO e UNILEO) e de diversas organizações 

internacionais. 

As sessões da conferência centraram-se no processo orçamental, tendo sido abordados 

diversos aspetos relacionados com as reformas e temáticas emergentes nesta área, como 

sejam o orçamento de desempenho, a transparência orçamental e a dinâmica inerente às 

relações com entidades de controlo independentes. 

Consulte aqui as apresentações da DGO que tiveram por interlocutores Manuela Proença, 

Diretora-Geral do Orçamento, e Mário Monteiro, Subdiretor-Geral. 

A 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107114307/details/maximized?serie=I&day=2017-06-01&date=2017-06-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107468879/details/maximized?serie=I&day=2017-06-05&date=2017-06-01
https://www.dgo.pt/instrucoes/Instrucoes/2017/ca1385_Aditamento.pdf
https://www.unileo.gov.pt/unileo/normas
https://www.unileo.gov.pt/images/noticias/05_Reuniao_DGAL/SISAL_12_06.pdf
https://www.dgo.pt/comunicacaoDGO/Paginas/38_Conferencia_Anual_OCDE.aspx
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Sistema de Normalização Contabilística – Administração Pública 

(SNC-AP) 

O SNC-AP com entrada em vigor a 01.01.2018, aplicar-se-á a todos os serviços e organismos da 

administração central, regional e local (artº3 do DL nº192/2015) que não tenham natureza, forma e 

designação de empresa, ao subsetor da segurança social, e às entidades públicas reclassificadas. 

 

Calendário de obrigações – julho 

 

Um Regime Simplificado - NCP PE

Nos termos do art.º5 do DL nº192/2015 as entidades de menor dimensão e risco orçamental beneficiam de um 
regime simplificado de contabilidade estabelecido na Portaria nº218/2016. 

Um Plano de contas multidimensional (PCM) - Anexo III do DL nº192/2015) 

O PCM pretende apoiar a classificação, registo e 
apresentação das contas na ótica da contabilidade 

nacional, orçamental, financeira e, ainda, para efeitos de 
cadastro de bens e direitos (revogando o CIBE).

As Notas de enquadramento ao PCM que constituem 
uma ferramenta de apoio na interpretação e ligação do 

PCM às normas de contabilidade pública, foram 
aprovadas pela Portaria nº 189/2016.

Um conjunto de 27 NCP - Anexo II do DL nº192/2016 

Normas de contabilidade financeira 
(NCP 1 a 25)

Norma de contabilidade e relato 
orçamental (NCP 26)

Norma de contabilidade de gestão 
(NCP 27)

Uma Estrutura conceptual - Anexo I do DL nº 192/2015

Que estabelece os princípios basilares que estão subjacentes à construção das normas de contabilidade pública 
(NCP)

O novo sistema de contabilidade compreende:

DIA DOCUMENTO DESCRIÇÃO TIPO INSTITUIÇÃO 

06 
Relação 

contributiva 

Relação contributiva definitiva referente 

às remunerações pagas no mês de junho. 
RH CGA 

10 

Recursos 

Humanos 

(Trimestral) 

Mapas de Informação trimestral para 

efeitos de acompanhamento da evolução 

das despesas com pessoal 

RH DGAL 

10 

Recursos 

Humanos 

(Semestral) 

Mapas de Informação semestral para 

efeitos de acompanhamento da evolução 

das despesas com pessoal 

RH DGAL 

10 DMR 

Declaração de rendimentos pagos e de 

retenções, contribuições sociais e de 

saúde e quotizações, referentes a junho. 

RH AT/SS 

10 

Fundos 

Disponíveis 

(LCPA) 

Mapa de cálculo dos fundos disponíveis 

para o mês de julho. 

Finanças 

locais 
DGAL 

10 
Fluxos de caixa 

(2º Trimestre) 

Mapa de informação da execução 

orçamental ocorrida no período. 

Finanças 

locais 
DGAL 

10 
Pagamentos em 

atraso (LCPA) 

Mapa dos passivos, compromissos 

assumidos e pagamentos efetuados, com 

referência aos pagamentos em atraso. 

(Período junho) 

Finanças 

locais 
DGAL 

15 DUC 
Pagamento das quotizações e 

contribuições relativas a junho. 
Pagamento CGA 

20 

Retenções 

IRS/IRC e 

Imposto de Selo 

Pagamento de retenções na fonte de 

IRS/IRC e Imposto de selo - junho. 
Pagamento AT 

20 DUC 
Pagamento dos descontos e 

contribuições relativas a junho. 
Pagamento SS 

20 SAF-T(PT) 
Comunicação dos elementos das faturas 

emitidas em junho. 
Declarativa AT 

22 IES Informação Empresarial Simplificada Declarativa AT 

* 
Ficheiro 

descontos 

Transferência eletrónica da relação dos 

descontos efetuados no mês de maio. 
RH ADSE 

*até ao dia de pagamento das respetivas remunerações 
 
 



 

 

ESTA NEWSLETTER DESTINA-SE A SER DISTRIBUIDA ENTRE CLIENTES E COLEGAS, NÃO DEVENDO A INFORMAÇÃO NELA CONTIDA SER USADA PARA QUALQUER OUTRO FIM OU REPRODUZIDA, NO SEU TODO OU EM PARTE, 

SEM A EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DA GESNORT. 

 

CONTACTOS: 

 

 

Departamento de Contabilidade Pública 

 

Consultores: 

Cátia Ferreira | cferreira@gesnort.pt 

Gláucia Silva | gsilva@gesnort.pt 

Hugo Figueiredo | hfigueiredo@gesnort.pt 

Luís Barbosa | lbarbosa@gesnort.pt 

Simão Costa | scosta@gesnort.pt 
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