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1 Introdução

1.1 A Lei de Enquadramento Orçamental e o Sistema Contabilís  co do Estado
A Lei de Enquadramento Orçamental aprovada pela Lei nº 151/2015, de 11 de setembro, estabelece os princípios 
e regras aplicáveis ao setor das administrações públicas, bem como as regras de contabilidade e reporte orça-
mental e fi nanceiro, entre outros aspetos. O seu objeto é:

Ar  go 1º

Objeto

a) Os princípios e as regras orçamentais aplicáveis ao setor das administrações públicas; 

b) O regime do processo orçamental, as regras de execução, de contabilidade e reporte orçamen-
tal e fi nanceiro, bem como as regras de fi scalização, de controlo e auditoria orçamental e fi nan-
ceira, respeitantes ao perímetro do subsetor da administração central e do subsetor da segu-
rança social.

Em matéria das ins  tuições abrangidas pela lei de enquadramento orçamental, e, portanto, pelas regras de conta-
bilidade e reporte orçamental e fi nanceiro, o art. nº 2 estabelece o âmbito ins  tucional de en  dades abrangidas:

Ar  go 2º

Âmbito Ins  tucional

1 — O setor das administrações públicas abrange todos os serviços e en  dades dos subsetores da 
administração central, regional, local e da segurança social, que não tenham natureza e forma de 
empresa, de fundação ou de associação públicas.

2 — Sem prejuízo do princípio da independência orçamental, o disposto no  tulo II e nos ar  gos 
44.º e 74.º é aplicável aos subsetores da administração regional e local, com as devidas adaptações, 
cabendo às respe  vas leis de fi nanciamento concre  zar os termos dessa aplicação.

3 — Dentro do setor das administrações públicas, entende-se por subsetor da segurança social o 
sistema de solidariedade e segurança social, cons  tuído pelo conjunto dos sistemas e dos subsis-
temas defi nidos na respe  va lei de bases, as respe  vas fontes de fi nanciamento e os organismos 
responsáveis pela sua gestão.

4 — Integram ainda o setor das administrações públicas as en  dades que, independentemente 
da sua natureza e forma, tenham sido incluídas em cada subsetor no âmbito do Sistema Europeu 
de Contas Nacionais e Regionais, na úl  ma lista das en  dades que compõem o setor das adminis-
trações públicas divulgada até 30 de junho, pela autoridade esta  s  ca nacional, designadas por 
en  dades públicas reclassifi cadas.

5 — Às en  dades públicas reclassifi cadas referidas no número anterior é aplicável o regime dos 
serviços e en  dades do subsetor da administração central, podendo as mesmas benefi ciar de um 
regime simplifi cado de controlo da execução orçamental a defi nir por decreto-lei.

Em sede das regras de contabilidade orçamental e fi nanceira do Estado referida na alínea b) do art. 1º, é nos 
ar  gos 62º e 63º desta mesma lei que se estabelece o Sistema Contabilís  co do Estado, nomeadamente, os Prin-
cípios Gerais (art. 62º) e o Sistema Contabilís  co (art. 63º) propriamente dito:
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Sistema Contabilís  co

Ar  go 62.º

Princípios gerais

1 — O Estado organiza uma contabilidade orçamental para todas as suas receitas e despesas, uma 
contabilidade fi nanceira para todos os seus a  vos, passivos, rendimentos e gastos e prepara de-
monstrações orçamentais e fi nanceiras, individuais e consolidadas, que proporcionem uma ima-
gem verdadeira e apropriada da execução orçamental, da posição fi nanceira, das alterações na 
posição fi nanceira, do desempenho e dos fl uxos de caixa.

2 — As en  dades públicas devem preparar demonstrações orçamentais e fi nanceiras que propor-
cionem uma imagem verdadeira e adequada da execução orçamental, da posição fi nanceira, das 
alterações na posição fi nanceira, do desempenho e dos fl uxos de caixa.

Ar  go 63.º

Sistema contabilís  co

1 — O sistema contabilís  co do Estado e das demais en  dades públicas incluídas no âmbito de 
aplicação da presente lei estrutura a informação orçamental e fi nanceira de modo a inscrever, clas-
sifi car e registar os elementos das demonstrações orçamentais e fi nanceiras.

2 — O sistema contabilís  co compreende uma contabilidade orçamental, uma contabilidade fi nan-
ceira e uma contabilidade de gestão, nos termos da normalização contabilís  ca em vigor.

3 — A contabilidade fi nanceira regista as operações que afetam a posição fi nanceira, o desempe-
nho fi nanceiro e os fl uxos de caixa.

4 — A contabilidade orçamental proporciona um registo da execução do orçamento e de eventuais 
alterações.

5 — A contabilidade de gestão permite avaliar o resultado das ações que contribuam para a rea-
lização das polí  cas públicas e o cumprimento dos obje  vos em termos de serviços a prestar aos 
cidadãos.

A Lei de Enquadramento Orçamental estabelece, assim, as bases para o novo Sistema de Normalização Conta-
bilís  ca para as Administrações Públicas (SNC-AP), aprovado pelo Decreto-Lei nº 192/2015 de 11 de setembro.

1.2 Preâmbulo ao SNC-AP

O Plano Ofi cial 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 cen-
tral, regional e local a implementar, de imediato, um sistema integrado de contabilidade orçamental, patrimonial 
e analí  ca, em método digráfi co.

Aquando da aprovação do POCP, e dos planos setoriais que se lhe seguiram, era quase nula a experiência entre 
as administrações públicas no que diz respeito à aplicação da base de acréscimo e à própria contabilidade por 
par  das dobradas ou digrafi a. No entanto, a implementação do POCP e dos planos setoriais aplicáveis é bastante 
sa  sfatória, nomeadamente nos organismos com autonomia administra  va e fi nanceira da administração central 
e nos municípios. Estes organismos já apresentam demonstrações fi nanceiras na base do acréscimo, designada-
mente o balanço e a demonstração dos resultados, pelo que o tempo e os custos de implementação de um novo 
sistema contabilís  co são muito inferiores face aos organismos que partem da base de caixa ou de compromissos.



1 – Introdução 11

Não obstante, pode-se afi rmar que a normalização contabilís  ca em Portugal para o setor público encontra-se 
atualmente desatualizada, fragmentada e inconsistente.

Esta situação resulta, por um lado, do avanço do Sistema de Normalização Contabilís  ca (SNC) no sen  do da 
adoção de normas adaptadas das normas internacionais de contabilidade (IAS/IFRS) e, por outro, da manuten-
ção de um sistema contabilís  co no setor público que é baseado em normas nacionais, entretanto, revogadas, 
como o Plano Ofi cial de Contabilidade, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 410/89, de 21 de novembro, revogado 
pelo Decreto-Lei nº 158/2009, de 13 de julho, alterado pela Lei n.º 20/2010, de 23 de agosto, pelo Decreto-Lei nº 
36-A/2011, de 9 de março, e pelas Leis nº 66-B/2012, de 31 de dezembro, e 83-C/2013, de 31 de dezembro, que 
aprovou o SNC, desaparecendo assim as suas bases concetuais e de referência.

Neste momento, coexistem sistemas contabilís  cos baseados em princípios, como é o caso do SNC, com a norma-
lização contabilís  ca do setor público, que é mais baseada em regras do que em princípios.

Em consequência desta fragmentação e inconsistência, coexistem atualmente no âmbito do setor público en  da-
des que adotam as IAS/IFRS, nos termos do ar  go 4.º do Decreto-Lei n.º 158/2009, de 13 de julho, alterado pela 
Lei nº 20/2010, de 23 de agosto, pelo Decreto-Lei n.º 36-A/2011, de 9 de março, e pelas Leis nº 66-B/2012, de 31 
de dezembro, e 83-C/2013, de 31 de dezembro, como é o caso de algumas empresas públicas e outras en  dades 
reclassifi cadas, en  dades que adotam o SNC, nas quais se inclui a maioria das empresas públicas e das en  dades 
do setor não lucra  vo, en  dades que adotam o POCP e en  dades que adotam os diferentes planos setoriais.

Esta fragmentação cons  tui um problema sério de inconsistência técnica, dado que afeta a efi ciência na conso-
lidação de contas no setor público e acarreta muitos ajustamentos que não são desejáveis e que ques  onam a 
fi abilidade da informação em sede da sua integração.

Este problema é sen  do em todo o setor público, com par  cular incidência em en  dades como a Direção-Geral 
do Orçamento, a Direção-Geral das Autarquias Locais e o Ins  tuto Nacional de Esta  s  ca, I. P., que têm de agregar 
informação produzida com base em sistemas de informação orçamental e fi nanceira que são inconsistentes para 
construir indicadores macroeconómicos indispensáveis à tomada de decisões no âmbito das polí  cas orçamental 
e monetária ao nível da União Europeia (UE).

Em síntese, a atual estrutura de relato orçamental e fi nanceiro encontra-se fragmentada e não tem uma pers-
pe  va estratégica. O foco das atuais a  vidades de contabilidade e relato é a en  dade ao nível individual, con-
substanciado no processo da “conta de gerência”, sem uma visão integrada de como estas diferentes partes 
da administração central são combinadas, através de um processo de consolidação de contas, para produzir 
informação orçamental, ob  da a par  r da contabilidade orçamental, e informação fi nanceira, ob  da através da 
contabilidade fi nanceira, que proporcionem uma visão compreensiva e completa das fi nanças das administra-
ções públicas.

A existência de referenciais contabilís  cos autónomos para a administração central, local, para o setor da saúde, 
da educação e o da segurança social ilustra bem a fragmentação referida.

Desta fragmentação resulta a ausência de demonstrações orçamentais e fi nanceiras consolidadas, sendo que 
estas são essenciais para a análise da polí  ca orçamental, para o planeamento fi nanceiro e para a obtenção de 
uma imagem verdadeira e apropriada das fi nanças públicas.

O sistema contabilís  co, orientado sobretudo para o controlo das despesas públicas, revelou-se incapaz de se 
adaptar às exigências de uma gestão racional e integrada e de proporcionar informação fi nanceira completa, 
fi ável, relevante e oportuna.

Às funções de contabilidade e relato fi nanceiro tem sido atribuída pouca importância, ao ponto de não estar de-
fi nida nenhuma en  dade que centralize contabilis  camente todas as transações ou acontecimentos relevantes 
que se reportam ao Estado como en  dade soberana, tais como as receitas gerais, o património, a tesouraria, a 
dívida direta do Estado e respe  vos encargos, as transferências para outras en  dades e administrações públicas, 
os contratos de parcerias público-privadas e outras concessões, as provisões e os passivos con  ngentes.
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Par  ndo da realidade atual, se as demonstrações fi nanceiras das en  dades públicas fossem consolidadas, tais 
demonstrações teriam uma u  lidade muito reduzida, pelo facto de omi  rem elementos de elevada materialida-
de, tais como as receitas fi scais, a dívida fi scal ainda não paga pelos sujeitos passivos, a dívida direta do Estado, 
ou os contratos de concessão e outros. Ou seja, aquelas demonstrações fi nanceiras consolidadas não incluiriam 
rendimentos, gastos, a  vos e passivos, o que levaria a considerar que as mesmas teriam pouca credibilidade, por 
não estarem isentas de distorções materialmente relevantes.

Decorridos 15 anos desde a aprovação do POCP e após terem sido ponderadas as necessidades de se dispor de 
um sistema contabilís  co que responda às exigências de um adequado planeamento, relato e controlo fi nanceiro, 
o Governo decidiu, através do Decreto-Lei n.º 134/2012, de 29 de junho, incumbir a Comissão de Normalização 
Contabilís  ca de elaborar um novo sistema contabilís  co para as administrações públicas, que seja consistente 
com o SNC e com as Normas Internacionais de Contabilidade Pública (IPSAS).

Esta reforma, materializada pelo Sistema de Normalização Contabilís  ca para as Administrações Públicas (SNC-
-AP), resolve a fragmentação e as inconsistências atualmente existentes e permite dotar as administrações públi-
cas de um sistema orçamental e fi nanceiro mais efi ciente e mais convergente com os sistemas que atualmente 
vêm sendo adotados a nível internacional.

A aprovação do SNC-AP permite implementar a base de acréscimo na contabilidade e relato fi nanceiro das admi-
nistrações públicas, ar  culando-a com a atual base de caixa modifi cada, estabelecer os fundamentos para uma 
orçamentação do Estado em base de acréscimo, fomentar a harmonização contabilís  ca, ins  tucionalizar o Esta-
do como uma en  dade que relata, mediante a preparação de demonstrações orçamentais e fi nanceiras, numa 
base individual e consolidada, aumentar o alinhamento entre a contabilidade pública e as contas nacionais e 
contribuir para a sa  sfação das necessidades dos u  lizadores da informação do sistema de contabilidade e relato 
orçamental e fi nanceiro das administrações públicas.

O SNC-AP permite ainda uniformizar os procedimentos e aumentar a fi abilidade da consolidação de contas, com 
uma aproximação ao SNC e ao SNC-ESNL, aplicados no contexto do setor empresarial e das en  dades do setor 
não lucra  vo, respe  vamente.

O SNC-AP passa a contemplar os subsistemas de contabilidade orçamental, contabilidade fi nanceira e contabili-
dade de gestão. O SNC-AP assenta, nomeadamente:

(i) numa estrutura concetual da informação fi nanceira pública;

(ii) em normas de contabilidade pública convergentes com as IPSAS; 

(iii) em modelos de demonstrações fi nanceiras;

(iv) numa norma rela  va à contabilidade orçamental;

(v) num plano de contas mul  dimensional; e 

(vi) uma norma de contabilidade de gestão.

De referir, ainda, que a implementação deste novo modelo implica um processo de transição. Foram ouvidos os 
órgãos de governo próprio das Regiões Autónomas, a Associação Nacional de Municípios Portugueses, a Asso-
ciação Nacional de Freguesias, a Comissão de Normalização Contabilís  ca, o Ins  tuto Nacional de Esta  s  ca, I. 
P., o Banco de Portugal, o Conselho Superior de Finanças Públicas, a Ordem dos Revisores Ofi ciais de Contas e a 
Ordem dos Técnicos Ofi ciais de Contas.
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2 Sistema de Normalização Contabilís  ca para as Administrações Pú-
blicas

O SNC-AP integra a estrutura concetual da informação fi nanceira pública, as normas de contabilidade pública e o 
plano de contas mul  dimensional, constantes, respe  vamente, dos anexos I a III ao presente decreto-lei, e que 
dele fazem parte integrante.

2.1 Âmbito
1 — O SNC-AP aplica-se a todos os serviços e organismos da administração central, regional e local que não 
tenham natureza, forma e designação de empresa, ao subsetor da segurança social e às en  dades públicas re-
classifi cadas.

2 — Para efeitos do presente decreto-lei, entende-se por en  dades públicas reclassifi cadas as en  dades que, 
independentemente da sua forma ou designação, tenham sido incluídas nos subsetores da administração central, 
regional, local e segurança social das administrações públicas, no âmbito do Sistema Europeu de Contas Nacio-
nais e Regionais, nas úl  mas contas setoriais publicadas pela autoridade esta  s  ca nacional.

3 — Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, o SNC-AP não é aplicável às empresas públicas reclassi-
fi cadas com valores admi  dos à negociação em mercado regulamentado, exceto quanto ao cumprimento dos 
requisitos legais rela  vos à contabilidade orçamental.

4 — O SNC-AP aplica-se às en  dades referidas no n.º 2 a par  r do ano seguinte, inclusive, ao da sua inclusão no 
subsetor respe  vo, e deixa de lhe ser aplicável a par  r do ano seguinte, inclusive, ao da sua exclusão do subsetor 
respe  vo.

2.2 Sistema de Normalização Contabilís  ca para as Administrações Públicas
1 — O SNC-AP é cons  tuído pelos subsistemas de contabilidade orçamental, de contabilidade fi nanceira e de 
contabilidade de gestão.

2 — A contabilidade orçamental visa permi  r um registo pormenorizado do processo orçamental.

3 — A contabilidade fi nanceira, que tem por base as normas internacionais de contabilidade pública, doravante 
designadas por IPSAS, permite registar as transações e outros eventos que afetam a posição fi nanceira, o desem-
penho fi nanceiro e os fl uxos de caixa de uma determinada en  dade.

4 — A contabilidade de gestão permite avaliar o resultado das a  vidades e projetos que contribuem para a reali-
zação das polí  cas públicas e o cumprimento dos obje  vos em termos de serviços a prestar aos cidadãos.

2.3 Regime simplifi cado
As en  dades de menor dimensão e risco orçamental podem benefi ciar de um regime simplifi cado de contabilida-
de pública nos termos a defi nir em diploma próprio.
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2.4 Finalidades do Sistema de Normalização Contabilís  ca para as Administra-
ções Públicas
O SNC-AP permite o cumprimento de obje  vos de gestão, de análise, de controlo e de informação, nomeada-
mente:

a) Evidencia a execução orçamental e o respe  vo desempenho face aos obje  vos da polí  ca orçamental;

b) Permite uma imagem verdadeira e apropriada da posição fi nanceira e das respe  vas alterações, do desem-
penho fi nanceiro e dos fl uxos de caixa de determinada en  dade;

c) Proporciona informação para a determinação dos gastos dos serviços públicos;

d) Proporciona informação para a elaboração de todo o  po de contas, demonstrações e documentos que 
tenham de ser enviados à Assembleia da República, ao Tribunal de Contas e às demais en  dades de con-
trolo e supervisão;

e) Proporciona informação para a preparação das contas de acordo com o Sistema Europeu de Contas Nacio-
nais e Regionais;

f) Permite o controlo fi nanceiro, de legalidade, de economia, de efi ciência e de efi cácia dos gastos públicos;

g) Proporciona informação ú  l para efeitos de tomada de decisões de gestão.

2.5 Consolidação de contas
1 — O perímetro de consolidação orçamental das administrações públicas compreende os subperímetros refe-
rentes à administração central, segurança social, administração local e regiões autónomas.

2 — As en  dades que compõem cada um dos subperímetros referidos no número anterior são, no caso da admi-
nistração central e da segurança social, as en  dades que em cada período contabilís  co integram o Orçamento 
do Estado e, no caso das Regiões Autónomas, as en  dades que, em cada período contabilís  co, integram, respe-
 vamente, os respe  vos orçamentos.

3 — No caso da administração local, o perímetro de consolidação é composto pelo conjunto de en  dades incluí-
das neste subsetor nas úl  mas contas setoriais publicadas pela autoridade esta  s  ca nacional, em cumprimento 
do Sistema Europeu de Contas Nacionais e Regionais.

4 — O perímetro de consolidação fi nanceira integra as en  dades a que se refere o n.º 1 e as en  dades controla-
das pelas administrações públicas.

5 — Compete ao membro do Governo responsável pela área das fi nanças a designação do serviço ou organismo 
responsável pela preparação da informação consolidada referida no presente ar  go.

6 — O serviço ou organismo referido no número anterior pode propor ao membro do Governo da tutela a desagre-
gação das contas de movimento do plano de contas mul  dimensional previsto no anexo III ao presente decreto-lei.

2.6 Contabilista público
1 — A regularidade técnica na prestação de contas dos serviços e organismos e na execução da contabilidade 
pública é assegurada pelo contabilista público.

2 — As funções de contabilista público são assumidas pelo dirigente intermédio responsável pela contabilidade e, 
na sua ausência, pelo trabalhador selecionado de entre trabalhadores integrados na carreira de técnico superior 
com formação específi ca em contabilidade pública.

3 — Estão dispensados da frequência da formação específi ca inicial os trabalhadores que, à data da entrada em 
vigor do presente decreto-lei, sejam responsáveis pela contabilidade pública.
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2.7 Sistema de controlo interno
1 — O sistema de controlo interno a adotar pelas en  dades públicas engloba, designadamente, o plano de or-
ganização, as polí  cas, os métodos e os procedimentos de controlo, bem como todos os outros métodos e pro-
cedimentos defi nidos pelos responsáveis que contribuam para assegurar o desenvolvimento das a  vidades de 
forma ordenada e efi ciente, incluindo a salvaguarda dos a  vos, a prevenção e deteção de situações de ilegalida-
de, fraude e erro, a exa  dão e a integridade dos registos contabilís  cos e a preparação oportuna de informação 
orçamental e fi nanceira fi ável.

2 — O sistema de controlo interno tem por base sistemas adequados de gestão de risco, de informação e de 
comunicação, bem como um processo de monitorização que assegure a respe  va adequação e efi cácia em todas 
as áreas de intervenção.

3 — O sistema de controlo interno visa garan  r:

a) A salvaguarda da legalidade e da regularidade da elaboração, execução e modifi cação dos documentos 
previsionais, da elaboração das demonstrações orçamentais e fi nanceiras e do sistema contabilís  co como 
um todo;

b) O cumprimento das deliberações dos órgãos e das decisões dos respe  vos  tulares;

c) A salvaguarda do património;

d) A aprovação e o controlo de documentos;

e) A exa  dão e a integridade dos registos contabilís  cos, bem como a garan  a da fi abilidade da informação 
produzida;

f) O incremento da efi ciência das operações;

g) A adequada u  lização dos fundos e o cumprimento dos limites legais à assunção de encargos;

h) O controlo das aplicações e do ambiente informá  co;

i) O registo oportuno das operações pela quan  a correta, em sistemas de informação apropriados e no perío-
do contabilís  co a que respeitam, de acordo com as decisões de gestão e no respeito pelas normas legais 
aplicáveis;

j) Uma adequada gestão de riscos.

2.8 Cer  fi cação legal de contas
1 — As demonstrações fi nanceiras e orçamentais são objeto de cer  fi cação legal de contas.

2 — As en  dades abrangidas pelo regime simplifi cado do SNC-AP previstas no ar  go 5.º estão dispensadas de 
apresentar contas legalmente cer  fi cadas.

2.9 En  dades piloto
1 — O membro do Governo responsável pela área das fi nanças determina as en  dades do Ministério das Finan-
ças que, no ano de 2016, integram a aplicação piloto do SNC-AP.

2 — As en  dades de outros ministérios e subsetores da Administração Pública podem integrar a aplicação piloto 
do SNC-AP em 2016, mediante solicitação dirigida ao membro do Governo responsável pela área das fi nanças.

3 — Sem prejuízo do disposto no n.º 2 do ar  go 18.º, as en  dades piloto não estão dispensadas do cumprimento 
do disposto no n.º 5 do ar  go 14.º.
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2.10 Manual de implementação
1 — A Comissão de Normalização Contabilís  ca, doravante designada CNC, elabora um manual de implementa-
ção 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 respe  vas normas.

2 — O manual de implementação do SNC-AP referido no número anterior é objeto de homologação pelo membro 
do Governo responsável pela área das fi nanças.

3 — Compete ao membro do Governo responsável pela área das fi nanças promover as ações indispensáveis à 
execução das disposições constantes do presente decreto-lei.

2.11 Integração de lacunas
1 — Quando o SNC-AP não contemplar o tratamento contabilís  co de determinada transação ou evento, a  vida-
de ou circunstância, aplicam-se subsidiariamente pela ordem seguinte:

a) As Normas Internacionais de Contabilidade Pública que es  verem em vigor;

b) O SNC;

c) As Normas Internacionais de Contabilidade adotadas na União Europeia;

d) As Normas Internacionais de Contabilidade emi  das pelo Interna  onal Accoun  ng Standards Board.

2 — Compete à CNC interpretar e dar resposta às questões relacionadas com o SNC-AP que lhe venham a ser 
colocadas pelas en  dades públicas.

2.12 Disposições transitórias
1 — Durante o ano de 2016 todas as en  dades públicas devem assegurar as condições e tomar as decisões ne-
cessárias para a transição para o SNC-AP.

2 — As en  dades públicas que adotam o SNC-AP pela primeira vez devem:

a) Reconhecer todos os a  vos e passivos cujo reconhecimento é exigido pelas normas de contabilidade pú-
blica;

b) Reconhecer itens como a  vos apenas se os mesmos forem permi  dos pelas normas de contabilidade 
pública;

c) Reclassifi car itens que foram reconhecidos de acordo com o Plano Ofi cial de Contabilidade Pública, ou 
planos setoriais, numa categoria, mas que, de acordo com as normas de contabilidade pública, pertencem 
a outra categoria;

d) Aplicar as normas de contabilidade pública na mensuração de todos os a  vos e passivos reconhecidos.

3 — Os ajustamentos resultantes da mudança das polí  cas contabilís  cas que se verifi quem devem ser reconhe-
cidos no saldo de resultados transitados no período em que os itens são reconhecidos e mensurados.

4 — As en  dades públicas devem reconhecer ainda os correspondentes ajustamentos no período compara  vo 
anterior.

5 — A prestação de contas rela  va ao ano de 2016 a realizar em 2017 é efetuada de acordo com os planos de 
contabilidade pública em vigor em 2016.
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2.13 Alteração ao Decreto-Lei n.º 158/2009, de 13 de julho
O ar  go 3.º do Decreto-Lei n.º 158/2009, de 13 de julho, alterado pela Lei n.º 20/2010, de 23 de agosto, pelo 
Decreto-Lei n.º 36-A/2011, de 9 de março, e pelas Leis nºs 66-B/2012, de 31 de dezembro, e 83-C/2013, de 31 de 
dezembro, passa a ter a seguinte redação:

«Ar  go 3.º

[...]

1 — [...]:

a) [...];

b) [...];

c) [...];

d) Empresas públicas que não se encontrem abrangidas pelo Sistema de Normalização Contabilís-
 ca para as Administrações Públicas;

e) [...];

f) [...].

2 — [...]

3 — [...].»

2.14 Regulamentação
1 — O diploma referido no ar  go 5.º é aprovado no prazo de 180 dias a contar da data da entrada em vigor do 
presente decreto-lei.

2 — No prazo de 90 dias após a data da entrada em vigor do presente decreto-lei, é regulamentada por diploma 
próprio, após audição da Ordem dos Técnicos Ofi ciais de Contas, a formação específi ca inicial e a formação sub-
sequente em contabilidade pública a que se refere o n.º 2 do ar  go 8.º.

3 — No prazo de 180 dias após a data da entrada em vigor do presente decreto-lei, o membro do Governo res-
ponsável pela área das fi nanças aprova a portaria que regulamenta a cer  fi cação legal de contas das demonstra-
ções orçamentais a que se refere o n.º 1 do ar  go 10.º, após audição da Ordem dos Revisores Ofi ciais de Contas.

4 — As notas de enquadramento às contas referidas ao anexo III ao presente decreto-lei têm por obje  vo ajudar 
na interpretação e ligação do plano de contas mul  dimensional às respe  vas normas de contabilidade pública 
e são aprovadas por portaria do membro do Governo responsável pela área das fi nanças, no prazo de 180 dias 
após a publicação do presente diploma.

2.15 Norma revogatória
1 — São revogados:

a) O Decreto-Lei n.º 232/97, de 3 de setembro;

b) O Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, alterado pela Lei n.º 162/99, de 14 de setembro, pelos 
Decretos-Leis nºs 315/2000, de 2 de dezembro, e 84-A/2002, de 5 de abril, e pela Lei n.º 60-A/2005, de 30 
de dezembro, com exceção dos pontos 2.9, 3.3 e 8.3.1, rela  vos, respe  vamente, ao controlo interno, às 
regras previsionais e às modifi cações do orçamento;

c) O Decreto-Lei n.º 12/2002, de 25 de janeiro;
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d) A Portaria n.º 671/2000, publicada na 2.ª série do Diário da República, de 17 de abril;

e) A Portaria n.º 794/2000, de 20 de setembro;

f) A Portaria n.º 898/2000, de 28 de setembro;

g) A Portaria n.º 474/2010, publicada na 2.ª série do Diário da República, de 1 de julho.

2 — Todas as remissões e referências ao Plano Ofi cial de Contabilidade Pública e aos planos setoriais, aprovados 
pelos diplomas referidos no número anterior, consideram-se feitas ao SNC-AP.

2.16 Produção de efeitos
1 — O presente decreto-lei produz efeitos no dia 1 de janeiro de 2017.

2 — Sem prejuízo do disposto no número anterior, às en  dades piloto referidas no ar  go 11.º são aplicáveis, a 
par  r de 1 de janeiro de 2016, as disposições constantes no presente decreto-lei.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 9 de julho de 2015. — Pedro Passos Coelho — Luís Miguel Gubert 
Morais Leitão — Maria Isabel Cabral de Abreu Castelo Branco — Rui Manuel Parente Chancerelle de Machete — 
José Pedro Correia de Aguiar-Branco — Anabela Maria Pinto de Miranda Rodrigues — António Manuel Coelho da 
Costa Moura — Luís Maria de Barros Serra Marques Guedes — Luís Miguel Poiares Pessoa Maduro — António de 
Magalhães Pires de Lima — Jorge Manuel Lopes Moreira da Silva — Maria de Assunção Oliveira Cristas Machado 
da Graça — Paulo José de Ribeiro Moita de Macedo — Nuno Paulo de Sousa Arrobas Crato — Luís Pedro Russo 
da Mota Soares.

Promulgado em 27 de agosto de 2015.

Publique-se.

O Presidente da República, ANÍBAL CAVACO SILVA.

Referendado em 1 de setembro de 2015.

O Primeiro-Ministro, Pedro Passos Coelho.
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