
  
PROCESSO DE ADMISSÃO – PROVA ESCRITA 

(A que se refere alínea a) do nº 1 do artº 13º do 
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29 de outubro de 2011 

 
EXAME 

 
 

COLÉGIO DE ESPECIALIDADE DE CONTABILIDADE PÚBLICA 
_________________________________________________ 

I–(8 valores)  

 

Questão 1 – O POCP não enuncia o princípio da substância sobre a 

forma. Porquê?  (2,00 valores) 

 

Questão 2 – O POCP prevê a conta “25221 – Período 

complementar”. Qual a razão da sua existência?  (2,00 valores) 

 

Questão 3 – O POCP no nº 2.2 do cap. 2 refere que: 

“Sendo igualmente desejável nas entidades de caráter público o 

desenvolvimento de subsistemas contabilísticos de contabilidade 

analítica, deixa-se livre, à semelhança do POC, a classe 9 para esse 

efeito, …” 

 

Comente.  (2,00 valores) 

 

Questão 4 – No nº 3 do Cap. 3 do POCP estatui-se: 

“A aplicação dos princípios contabilísticos fundamentais a seguir 

formulados deve conduzir à obtenção de uma imagem verdadeira e 

apropriada da situação financeira, …”. 

 

 Comente em face da contabilização dos bens de domínio público. 
(2,00 valores) 
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II –(6 valores)  

 

Relativamente ao ano de 2010, o Instituto Politécnico ZYX detém as 

seguintes participações financeiras: 

 

• 70% da Fundação Portuguesa. Esta fundação exerce a sua 

atividade com recurso apenas a receitas próprias, adotando o 

regime de normalização contabilística do SNC. 

• 25% na Sociedade Portuguesa de Investigação Regional, S.A. 

Esta empresa foi constituída em Janeiro de 2010. 

• 0,25% da Sociedade de Edições Manuscritas, Lda. Esta 

sociedade, apresenta uma dimensão muito reduzida, aplicando 

as NCRF-PE. 

• Para além destas participações o Instituto Politécnico possui os 

Serviços de Ação Social, que se regem pelo Regime Jurídico das 

Instituições de Ensino Superior. Para efeitos do artigo 128.º do 

RJIES, os Serviços de Ação Social gozam de autonomia 

administrativa e financeira. 

 

O Instituto Politécnico reconheceu contabilisticamente, nas contas 

individuais, aquelas participações pelo Método da Equivalência 

Patrimonial, exceto a Sociedade de Edições Manuscritas que 

reconheceu pelo Método do Custo. 
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1) Responda com base no POC-Educação, na Portaria n.º 

474/2010 de 01/07/2010 e na informação disponível, às 

seguintes questões: 

 

1.1) Indique quais são as entidades que devem integrar o Grupo 

Público para efeitos da consolidação de contas. No caso de existir 

a possibilidade de exclusão de consolidação de algumas das 

entidades, refira o normativo aplicável.  (1,00 valor) 

 

1.2) Qual o Método de Consolidação a aplicar a cada entidade que 

integra o Grupo Público. Justifique com base no normativo 

aplicável. (1,50 valores) 

 

2) Pretende-se que identifique os procedimentos de consolidação 

a efetuar para cada ponto indicado e relativo a 31-12-2010. 

Para todos os ajustamentos indique os cálculos efetuados, os 

movimentos contabilísticos a considerar e as justificações de 

acordo com o normativo aplicável.  

 
 (Considere uma taxa de IRC de 25% aplicável à Fundação 

Portuguesa e à Sociedade Portuguesa de Investigação Regional) 

 

 3



  
PROCESSO DE ADMISSÃO – PROVA ESCRITA 

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

 
 
29 de outubro de 2011 

Em 01-01-2010, a Fundação Portuguesa modernizou as suas 

instalações, tendo adquirido equipamentos por 600.000 euros. A 

Fundação definiu uma taxa de depreciação de 20%. Fiscalmente, 

apenas é aceite uma depreciação destes ativos de 10% ao ano, 

pelo que a Fundação calculou os respetivos ativos por impostos 

diferidos. O Instituto Politécnico amortiza o seu imobilizado com 

base nas taxas definidas no CIBE – Cadastro e Inventário dos 

Bens do Estado e que para aquele tipo de equipamentos 

amortizaria a uma taxa de 25%. Considere que não existem 

outras diferenças entre as taxas de amortização/depreciação do 

Instituto e da Fundação. (2,00 valores) 

 

2.1) O Instituto Politécnico vendeu em janeiro de 2010 um edifício, 

por 2 milhões de euros (anteriormente utilizado para os serviços 

sociais do Instituto) à Fundação Portuguesa, para a alteração da 

sua sede. 

A quantia escriturada daquele imóvel no Instituto, antes da 

venda, era de 1,5 milhões de euros. (1,50 valores) 

 
 

III – (6 valores)  

 

 

Em anexo é apresentado o Relatório e Contas do Instituto de 

Meteorologia, IP., relativamente ao exercício de 2010. 

 

Questão 1 – Efetue uma análise da situação económica, financeira e 

patrimonial desta entidade, que permita uma avaliação comparativa 

face ao exercício de 2009, devendo, obrigatoriamente, comentar a 
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evolução e valor dos passivos, resultados, ativos e estrutura de 

custos e proveitos. (1,50 valores) 

 

 

Questão 2 – Analise e comente a execução orçamental da receita e 

da despesa do exercício de 2010, devendo, obrigatoriamente 

comentar a evolução e valor das despesas correntes e de capital, das 

receitas correntes e de capital, do grau de execução da despesa.
 (1,50 valores) 

 

 

Questão 3 – Comente as possíveis justificações para que o valor das 

despesas com pessoal do mapa de execução orçamental da despesa e 

fluxos de caixa não coincidir com o valor da conta de custos com 

pessoal do mapa de demonstração de resultados. (1,50 valores) 

 

 

Questão 4 – Comente a Certificação Legal das Contas emitida pelo 

Fiscal Único.  (1,50 valores) 
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