Workshop
Sistema de Normalização Contabilística
na Administração Pública (SNC-AP)
OBJETIVOS
 Compreender as implicações decorrentes da aprovação do SNC-AP (DL nº 192/2015, de 11 de
setembro) que revoga o POCP e demais planos sectoriais.
 Analisar o enquadramento do SNC-AP em termos de harmonização contabilística;
 Compreender a estrutura concetual do SNC-AP;
 Analisar as novas demonstrações financeiras;
 Apresentar as novas normas e demonstrar o seu âmbito de aplicação;
 Identificar as principais alterações face às regras do Plano Oficial de Contabilidade Pública.
A QUEM SE DIRIGE
Quadros médios e superiores da Administração Pública (Municípios, Freguesias, Universidades,
Instituições de Saúde, entre outros), Contabilistas Certificados e seus Colaboradores, Controllers e
Analistas Financeiros, outros interessados.
PROGRAMA
1. Acolhimento e Apresentação
2. Contabilidade e Relato Orçamental (NCP26)
3. Restantes Normas de Contabilidade Pública – principais alterações (face ao POCP e planos
setoriais)
FORMADOR/A
Dr. Arménio Bernardes / Dr. Olinto Vieira
A MAIS-VALIA DESTA FORMAÇÃO
A publicação do Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de Setembro, veio aprovar o novo SNC-AP – Sistema
de Normalização Contabilística para a Administração Pública, o que implica a revogação do POCP e
restantes planos setoriais em vigor.
O normativo em apreço será de aplicação obrigatória partir de 1 de Janeiro de 2017, sendo que
várias Entidades Piloto que o estão a aplicar já no decurso de 2016.
Assim, tendo em conta as profundas alterações que este novo normativo contabilístico vem
introduzir, torna-se premente dotar os profissionais e dirigentes da administração pública de toda a
informação de cariz técnico que os habilite a lidar com o processo de transição de planos
contabilísticos que agora se inicia.

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES
Centro de Formação Bissaya Barreto
Campus do Conhecimento e da Cidadania
Bencanta – Coimbra
Tel.: 239 800 490
E-mail: formacao@fbb.pt

www.cfbb.pt

Ficha de Curso V.2016

7 HORAS
50€
Próxima Data
23-03-2016
Horário(s)
9h00-12h30 e 14h-17h30
Local: Bencanta - Coimbra
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