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No fim da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
1. Conhecer o enquadramento financeiro das Administrações Públicas.
2. Conhecer, na ótica financeira, o Sistema de Normalização Contabilística a ser implementado nas entidades públicas.
3. Aplicar as normas de contabilidade pública na relevação dos factos económicos, financeiros e orçamentais.
4. Conhecer e saber aplicar as normas de consolidação de contas.
5. Saber implementar um sistema de contabilidade de gestão nas entidades públicas.
6. Conhecer o sistema de controlo interno nas entidades públicas.
7. Avaliar o desempenho económico, financeiro e orçamental de uma entidade pública.

Pré-requisitos
Antes da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
Dominar conhecimentos de contabilidade pública, financeira e de gestão.

Conteúdo da unidade curricular
Contabilidade financeira no SNC-AP. Normas de Contabilidade Pública. Relato financeiro individual das entidades públicas – estrutura e conteúdo das
demonstrações financeiras. Consolidação de contas. Contabilidade de gestão. Sistema de Controlo interno. Indicadores de gestão financeira e económica. Relatório
de Gestão.

Conteúdo da unidade curricular (versão detalhada)
1. Contabilidade financeira no SNC-AP
- Regime simplificado de Contabilidade Pública
2. Normas de Contabilidade Pública (NCP)
- Rendimentos de transações com e sem contraprestação
- Ativos tangíveis, intangíveis e propriedades de investimento; imparidades
- Locações e concessões
- Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes
- Abordagem às restantes normas de Contabilidade Pública: casos residuais
3. Relato financeiro individual – estrutura e conteúdo das demonstrações financeiras
4. Consolidação de contas
5. Contabilidade de gestão
6. Sistema de Controlo interno
- Definição e objetivos do controlo interno
- Princípios gerais do controlo interno
- Métodos e procedimentos de controlo interno
7. Indicadores de gestão financeira e económica
8. Relatório de Gestão

Bibliografia recomendada
1. Brusca, I. , Caperchione, E. , Cohen, S. & Manes-Rossi, F. (2015). Public sector accounting and auditing in Europe – the challenge of harmonization. PalgraveMacMillan. ISBN: 978-0-230-50655-8.
2. Budding, T. , Grossi, G. & Tagesson, T. (2014). Public sector accounting. (1st ed. ). USA: Taylors & Francis Group. ISBN: 041-568-315-7.
3. Decreto-Lei n. º 192/2015, de 11 de setembro - Sistema de normalização contabilística para as administrações públicas.
4. Portaria n. º 218/2016, de 9 de agosto - Regime simplificado do sistema de normalização contabilística para as administrações públicas.
5. MANUAL DE IMPLEMENTACAO_SNC_AP_Versao2_HomologadoSEO

Métodos de ensino e de aprendizagem
A unidade curricular funciona em aulas teórico-práticas, combinando uma abordagem expositiva das matérias mais teóricas com discussão e resolução de
exercícios em aulas mais práticas. As horas não presenciais deverão ser destinadas à análise de artigos científicos e desenvolvimento de um trabalho de aquisição
e aplicação de conhecimentos.

Alternativas de avaliação
1. Avaliação Distribuída - (Ordinário, Trabalhador) (Final, Recurso)
- Exame Final Escrito - 60% (Nota mínima: 7 em 20 valores.)
- Trabalhos Práticos - 40% (Nota mínima: 7 em 20 valores. Trabalho individual, escrito com apresentação em aula.)
2. Avaliação por Exame Final - (Ordinário, Trabalhador) (Final, Recurso, Especial)
- Exame Final Escrito - 100% (Para alunos que não se submeteram à avaliação distribuída e/ou não obtiveram nota mínima numa prova)
3. Incoming Students - (Ordinário, Trabalhador) (Final, Recurso, Especial)
- Temas de Desenvolvimento - 100% (Individual work specific Public Sector Accounting)
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