
  
PROCESSO DE ADMISSÃO – PROVA ESCRITA 

(A que se refere alínea a) do nº 1 do artº 13º 
do Regulamento Geral das Especialidades) 

 
 
22 de outubro de 2011 

EXAME 
 

COLÉGIO DE ESPECIALIDADE DE CONTABILIDADE 
 PÚBLICA 

 
_________________________________________________ 

 
Nota: A prova é constituída por duas partes. 

 

I –(12 valores)  

 

Questão 1 – “A conta 25 do POCP faz a ligação entre a Contabilidade 

Orçamental e a Contabilidade Patrimonial.”  

Comente.  (3,00 valores) 

 

Questão 2 – No POCP as fases do ciclo da despesa são mais 

exigentes do que o ciclo da receita. Porquê?  (3,00 valores) 

 

Questão 3 – No preâmbulo da Portaria nº 474/2010, de 1 de julho, 

consta a seguinte frase: 

“Segundo as Normas Internacionais de Contabilidade para o Setor 

Público, o processo de prestação de contas respeita à apresentação 

das demonstrações financeiras, às suas componentes e relato 

financeiro, pelo que a adoção destas normas implica a adaptação do 

POCP e planos setoriais, a um novo Sistema Público de Normalização 

Contabilística (SPNC), em tudo o que for aplicável ao setor público 

português, tal como aconteceu com o Sistema de Normalização 

Contabilística (SNC), …”.  

Comente.  (3,00 valores) 
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Questão 4 – No nº 3.3 do Cap. 3 do POCAL estatui-se: 

“3.31 – A elaboração do orçamento das autarquias locais deve 

obedecer às seguintes regras previsionais: 

a) As importâncias relativas aos impostos, taxas e tarifas a 

inscrever no orçamento não podem ser superiores a metade 

das cobranças efetuadas nos últimas 24 meses que 

precedem o mês da sua elaboração, …”. 

Porque esta exigência?  (3,00 valores) 
 
 

II –(8 valores) 

 

O «Município CBA» detém as seguintes participações financeiras: 

1) 100% do capital social da empresa municipal «Sabores da 

Região, E.M.».  

2) 49% do capital social da sociedade anónima «Termas & 

Camping, S.A.». 

 

No exercício de 2010, a empresa municipal «Sabores da Região, 

E.M.», para efeitos do n.º 5 do artigo 31.º do RSEL (Lei n.º 53-

F/2006, de 29/12), elaborou um plano previsional de mapas de 

demonstrações de fluxos de caixa líquidos na ótica do equilíbrio 

plurianual dos resultados de exploração. 

Desse plano era previsto para o exercício de 2010 o seguinte: 

 VALOR 
(€) 

Resultado Operacional 100.000  

Gastos e perdas de financiamento (95.000) 

Imposto sobre o rendimento do 
período 

(1.250) 

Resultado Líquido 3.750 
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No entanto, no final do exercício de 2010, a empresa municipal 

apresentou um Resultado Operacional negativo, que acrescido dos 

encargos financeiros ascendia a (94.050 €). 

 

A empresa «Termas & Camping, S.A.», no final do exercício de 2010, 

apresentou Resultados Operacionais acrescidos dos Encargos 

Financeiros equilibrados, atendendo a que havia contabilizado no 

Ativo e nos Ganhos 100.000 € relativos à cobertura dos resultados de 

exploração negativos acrescidos dos encargos financeiros efetuada 

pelos acionistas. O «Município CBA» também havia reconhecido em 

2010 o valor da sua quota parte (49.000 €), mas apenas incluiu 

verba para a transferência no Orçamento de 2011 e efetuou a 

transferência em Junho de 2011. 

 

 

Questões: 

1. Na informação de final do ano que o Município CBA envia para a 

DGAL, relativamente ao endividamento líquido e empréstimos 

de 2010, deverá acrescer o valor do endividamento e 

empréstimos (caso existam) das empresas «Sabores da Região, 

E.M.» e «Termas & Camping, S.A.»? Justifique .(1,50 valores) 

 

2. Para efeitos da regra de equilíbrio e relativamente à situação 

em 31/12/2010 que valor deveria o Município CBA transferir 

para a «Sabores da Região, E.M.»? E até quando teria que 

transferir? Justifique. (1,50 valores)   

 

 

 

 

3 
 



 

4 
 

 
PROCESSO DE ADMISSÃO – PROVA ESCRITA 

(A que se refere alínea a) do nº 1 do artº 13º 
do Regulamento Geral das Especialidades) 

 
 
22 de outubro de 2011 

 

3. Caso o Município tenha ultrapassado os limites do 

endividamento líquido e dos empréstimos, que medidas 

corretivas deveria tomar no ano de 2011 e seguintes. 
         (2,00 valores)  

 

4. Considere ainda que a «Sabores da Região, E.M.» revalorizou 

em 2011 um terreno, resultando um excedente de 

revalorização de 50 mil euros. A empresa está sujeita à taxa de 

IRC de 25%. 

O Município CBA aplica o MEP – Método da Equivalência 

Patrimonial no reconhecimento desta participação. 

Que impacto terá esta revalorização no cálculo do 

endividamento do Município do ano de 2011? Justifique.  
         (2,00 valores)  

 

5. Caso a participação de 49% no capital da «Termas & Camping, 

S.A.» fosse detida indiretamente através da empresa municipal 

«Sabores da Região, E.M.», alteraria o conteúdo das suas 

respostas às questões 1 e 3? Justifique.   
(1,00 valor) 


