PROCESSO DE ADMISSÃO – PROVA ESCRITA
(A que se refere alínea a) do nº 1 do artº 13º
do Regulamento Geral das Especialidades)

22 de setembro de 2012

EXAME
COLÉGIO DE ESPECIALIDADE DE CONTABILIDADE
PÚBLICA
_________________________________________________
Nota: A prova é constituída por duas partes.
I –(12 valores)
Questão 1 – Comente a frase:
“O quadro plurianual de programação orçamental influencia o orçamento
anual e as grandes opções do plano”.

(3 valores)

Questão 2 – Distinga a contabilidade pública da contabilidade nacional.
Justifique a necessidade de ambas. (3 valores)
Questão 3 – O ciclo do orçamento da despesa é mais exigente que o ciclo
do orçamento da receita. Porquê? (3 valores)
Questão 4 – O nº 2.9 do capítulo 2 do Plano Oficial de Contabilidade das
Autarquias Locais (Decreto-Lei nº 54-A/99, de 22 de fevereiro) contém um
conjunto de normas de controlo interno. (3 valores)
Apresente as razões para esta exigência.
II –

(8 valores)

O Município X detém a totalidade do capital social da Empresa Local Y, E.M..
Comente as seguintes situações, explicitando quando necessário, os
registos contabilísticos de natureza patrimonial e orçamental a efetuar, na
esfera do Município e da Empresa Local.

1. O Resultado Liquido antes de impostos da empresa Y, E.M. em
31/12/2012 estima-se negativo em cerca de 200.000 euros.
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O orçamento anual de 2012 do Município X contempla uma verba
para o efeito de 140 mil euros.
Para cumprimento da regra de equilíbrio anual de contas que
alternativas se colocam?

( 2 valores)

2. Para acudir a necessidades de tesouraria imediata, nomeadamente
para pagamento de salários da empresa Y, E.M., o Município X
efetuou um empréstimo à empresa Y, E.M. de 50.000 euros no final
do mês de setembro de 2012. Tal operação é legalmente possível?
Justifique.

(2 valores)

3. Para o ano de 2013 está prevista a celebração de um contrato
programa com a Empresa Local para a prestação de serviços de
interesse geral que contempla os seguintes montantes:
Subsídio à Exploração

150.000 euros

Subsídio ao Investimento

100.000 euros
250.000 euros

Concorda com a natureza dos subsídios face à legislação aplicável?
Como classifica orçamental e patrimonialmente os subsídios à
exploração no Município? (2 valores)

4. No ano de 2012, a empresa local Y, E.M., foi classificada como
Entidade Pública Reclassificada (EPR). O Conselho de Administração e
o TOC, à semelhança dos anos anteriores, pretendem organizar o
processo de prestação de contas constituído pelo Relatório de Gestão
e por toda a informação exigida pelo SNC – Sistema de Normalização
Contabilístico.
Entende que existe informação adicional a prestar dado tratar-se de
um E.P.R.? Justifique.

(2 valores)
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