Relato em SNC-AP
Intercalar ao Ministério das Finanças

Relato Intercalar ao Ministério das Finanças
(processo)

üIntegração no Sistema Central de Contabilidade e Contas Públicas (S3CP)
üDo balancete analítico, das demonstrações orçamentais e financeiras, de alguns quadros do
anexo e modelos próprios
üEm formato .xml
üComunicados sob a forma de webserviçes ou upload de ficheiro
üA partir dos softwares contabilísticos das entidades públicas (processo independente face à
tecnologia usada pelo sistema local)
üValidação cruzada, aquando da integração no S3CP, do conteúdo das peças de relato entre si
e contra o balancete analítico (mais de 200 regras de validação)
üRequisitos funcionais e técnicos que as software houses devem acomodar nas soluções
informáticas de suporte ao SNC-AP, em cumprimento da Norma Técnica 1/2017, da UniLEO

Solução metodológica da
Norma Técnica 1/2017 da UniLEO
Receção do BA e Relato – Validação cruzada do conteúdo

Plano de contas
(gestão)

ü Compete à CNC a atualização permanente do Plano de Contas Multidimensional (PCM) que integra o anexo III
ao DL 192/2015, de 11 de setembro, na sua redação atual, nomeadamente através da criação de novas
contas, utilizando para o efeito os intervalos com reticências constantes do PCM, bem como disponibilizar, no
respetivo sítio da internet, a versão atualizada do PCM
ü O PCM (atualizado) tem reflexo imediato no Plano de Contas Central do Ministério das Finanças (PCC-MF),
disponível no portal da UniLEO, o qual pode contemplar desagregações do PCM, sendo o mesmo da
responsabilidade da UniLEO
ü As entidades que façam a gestão de planos de contas centrais de natureza setorial podem adaptar o PCC-MF,
através da desagregação das contas de movimento deste último, não sendo possível criar contas que não
sejam consistentes com as do PCC-MF

ü As entidades públicas podem desagregar contas, respeitando as seguintes regras:
§ Se a entidade estiver sujeita diretamente à aplicação do PCC-MF, pode desagregar as contas de

movimento deste plano
§ No caso de a entidade estar sujeita a um plano de contas central de natureza setorial pode desagregar
as respetivas contas de movimento

Resultados alcançados em função das software houses

Relato Intercalar ao Ministério das Finanças
(caraterísticas)

üFiabilidade da forma de envio
üFidedignidade da informação contabilística enviada
üEconomia, eficácia e eficiência de todo o processo
üConsistência entre a informação residente no sistema central e local
üMinimização de múltiplos relatos
üAmplo suporte à tomada de decisão
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