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FOLHETO Nº 2 CONTABILIZAÇÃO DOS ELEMENTOS DE PATRIMÓNIO QUE NÃO FORAM INDUZIDOS A 

TEMPO SUJEITO A REGISTO DE BALANÇO INICIAL CONTABILIDADE DE ELEMENTOS DE PATRIMÓNIO QUE 

NÃO FORAM DENTRO DE TEMPO OBJECTO DE REGISTO NO BALANÇO INICIAL DA SATAPOCAL11.  

PREÂMBULO O princípio da especialização de competência exige que todas as aquisições sejam 

registradas e constem nas informações dos respectivos exercícios motivos financeiros, pelo que 

considera-se ilegal não fazê-lo dentro dos prazos previstos na legislação.  

Ou seja, as receitas e os preços são reconhecidos quando obtidos ou incorridos, independentemente de 

recebimento ou custo, e devem ser incluídos nas demonstrações monetárias pelos prazos a que 

respeita.  

BI) deverá estar concluído e pronto até à data obrigatória de entrada em pressão do novíssimo sistema 

contabilístico, que exige todas as entidades, proceder-se previamente ao inventário e avaliação dos 

bens, para além das respectivas informações relativas à avaliação e/ou escrituração do património. 

apuradas e amortizações acumuladas em consulta.  
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Apenas não está incluída no POCAL, mesmo considerando potenciais problemas, que normalmente 

ocorrem nos anos preliminares de implantação de um novo sistema contábil, qualquer regulamentação 

específica que possibilite solucionar ou regularizar, por um lado, a a não elaboração do BI, conforme 

exigido pela POCAL, e, no entanto, a introdução dos últimos lançamentos no balanço e outros é 

permitida a prestação de contas e prestação de contas por conta da verdade de ter descuidado desde o 

início o seu registro, transgredindo o que é legalmente determinado. ,  

Em regra, é movimentada a conta cinquenta e um «Património», sendo a conta cinquenta e nove 

«Lucros acumulados» movimentada excepcionalmente por contrapartida de bens cujo registo não tenha 

sido efectuado em tempo útil. 

Todos os movimentos corretivos ou de reversão necessários devem ser feitos para corrigir as ações, 

até o momento, indevidamente realizadas e associadas aos ativos em questão. 

 Os movimentos a realizar devem ter em conta a especialização de potenciais preços ou vantagens. 

CONTABILIZAÇÃO DOS ELEMENTOS DE PATRIMÓNIO QUE NÃO FORAM OBJECTO DE REGISTO NO 

BALANÇO INICIAL DO SATAPOCALdois2. ENQUADRAMENTO JURÍDICO  

Tendo em consideração 
E ainda fazendo referência ao disposto no POC, relativo à elaboração e apresentação de demonstrações 

financeiras de forma constante e comparável com entidades diferentes, a nota explicativa à conta 

cinquenta e nove “Lucros transitados” e esclarecimento da Directiva Contabilística n.º 81sobre 

“regularizações infrequentes e importantes”, “erros fundamentais são aqueles que são detectados e são 

de tal magnitude que as declarações monetárias de um ou mais períodos acima não são credíveis na 

data de sua emissão”. 

De Balanços Iniciais e Finais e Demonstrações de Resultados de exercícios correntes e/ou anteriores não 

são credíveis, aqueles durante os quais todos os bens e passivos, presentes e presos, ou em relação ao BI 

como obrigatoriedade do POCAL, ou a anos monetários diferentes.  

Com esta Diretriz, são estabelecidas regras relativas ao esclarecimento e divulgação de alguns objetos 

de natureza extraordinária correção do POC e a correção de erros fundamentais, considerados 

materialmente relacionados. 

 Portanto, essas condições devem ser incluídas nos respectivos preços e rendimentos.operacionais e 

monetários, ou, excepcionalmente, nas contas 697 ou 797“Correções referentes a anos anteriores ”, ou, 

se for caso disso, nas contas698 “Outros custos e perdas extraordinárias” ou 798 “Outras receitas e 

ganhos extraordinários”. 

1 Publicado no DR – II Série, nº. setenta e cinco, de 30.03.1993.  

CONTABILIZAÇÃO DOS ELEMENTOS DO PATRIMÔNIO QUE NÃO FORAM OBJETOS DE REGISTRO NO 

BALANÇO INICIAL DA SATAPOCAL33. AJUSTES PARA A INTRODUÇAO DE NOVOS ELEMENTOS AO ATIVO E 

PASSIVO, QUE DEVERIAM SER REGISTRADOS NOS TERMOS PREVISTOS PELA LAWA – PROPRIEDADE 

Por ativos brutos montados (valores de aquisição, fabricação ou avaliação, conforme previsto no 

critério de avaliação POCAL) com referência à data de ID:quatro Imobilizado (contas quarenta e um, 42, 

43, quarenta e quatro e 45) a cinquenta e um Património. 



No valor bruto que deveria ter sido incluído após a data de registo do grande no BI, resultante de 

reparações principais ou situações diversas relacionadas com o aumento do valor do bem que 

entretanto ocorreram: quatro Imobilizações (contas 41, quarenta e duas, 43, quarenta e quatro e 45) a 

cinquenta e nove Resultados transitados Pelo valor das amortizações que deviam ter sido registadas no 

BI:  

Cinquenta e um Património a 48 amortizações acumuladas Pelo valor das amortizações que deveriam 

ter sido registadas posteriormente à data do BI e sem possibilidade de registar no exercício custos :59 

Resultado transitado para quarenta e oito amortizações acumuladasB - AÇÕES Ao valor bruto (conforme 

previsto nas normas de avaliação da POCAL) em relação à data do BI: 

CONTABILIZAÇÃO DOS ELEMENTOS DO PATRIMÔNIO QUE NÃO FORAM DENTRO DO 

PRAZO OBJETO DE REGISTRO NA SATAPOCAL INICIAL BALANÇO  
4 três Existências (contas 36, 35, 34, 33, 32 e 37) a cinquenta e um PatrimônioPelo valor de quaisquer 

provisões, com referência à data do BI:cinquenta e um Patrimônioa 39 Provisões para depreciação de 

estoquesPelo valor das mercadorias comprados e materiais consumidos não registrados, em razão 

daquela data do BI e sem possibilidade de registro no custo do presente ano (aplicado somente nos 

casos de ações, entradas e saídas de estoques, posteriores à data do BI):  

Cinquenta e nove Resultados transitados para três Ações (contas 36, 35, 34, 33, 32 e 37) Para o valor de 

quaisquer provisões, sem potencial de registro a preço do presente ano e cujas informações de base 

tenham ocorrido entre t Aprovação do heBI e 31 de dezembro dos 12 meses anteriores:  

Cinquenta e nove Resultados transitadosa 39 Provisões para depreciação de estoquesC - DÍVIDA DE 

TERCEIROS Pelo valor dos documentos que titularam o dinheiro devido na data do BI: 

21/24/26/28 (contas de devedores) a 51 PatrimónioPara o valor de quaisquer provisões, próximo da 

data do BI:cinquenta e um Património a 29 ProvisõesCONTABILIZAÇÃO DE ELEMENTOS DE PATRIMÓNIO 

QUE NÃO FORAM EM PRAZO OBJECTO DE INSCRIÇÃO NO BALANÇO INICIAL SATAPOCAL5 

Por o valor da papelada que titulou o dinheiro devido à data do BI, entretanto recolhido e cujos 

rendimentos não podem ser registados no presente comboio: 59 Resultados transitados para 

24/21/26/28 (contas devedoras) Pelo valor de quaisquer provisões , sem risco de registro no preço dos 

atuais 12 meses e cuja base de detalhamento ocorreu após o BI: cinquenta e nove Resultados 

transitados para 29 . 

Provisões Para valores devidos considerados incobráveis, sem possibilidade de registro no valor do 

presente ano e cujas informações de base tenham ocorrido após BI: 

59 Resultados transitados para 218 Clientes, contribuintes e clientes de dívidas insalubresD - 

DISPONIBILIDADES Pelo valor das disponibilidades, em dinheiro, ou em papelada na hora ede 

ID:12/11/15/18 (contas de disponibilidade) a 51 PatrimónioPara o valor de eventuais provisões, próximo 

da data do BI: 

51 Heritagea 19 Provisões para efeitos de tesourariaPara o valor de regularizações por informações 

ocorridas após a data de oBI, sem possibilidade de registro nos atuais 12 meses monetários: 



CONTABILIZAÇÃO DOS ELEMENTOS DO PATRIMÔNIO QUE NÃO FORAM OBJETO DE REGISTRO NO 

BALANÇO INICIAL SATAPOCAL  

6 cinqüenta e nove Resultados transitados para 15/12/15/18 (contas de disponibilidade) Pelo valor de 

quaisquer provisões, sem possibilidade de contabilização no custo do ano corrente e cuja informação 

base ocorreu após o BI:59 Resultados transitados a 19 Provisões para fins de tesouraria E - DÍVIDA A 

TERCEIROSPara as quantidades vencidas na data do BI: 

Cinquenta um Patrimônio até 22/23/24/26 (contas do credor) Pelos valores devidos não registrados, 

posteriores à data do BI, que não possam ser contabilizados no presente ano: cinquenta e nove 

Resultados apurados erto 22/23/24/26 (contas do credor) 

F - ADICIONAMENTOS E DIFERIMENTOS No valor dos rendimentos do(s) exercício(s) anterior(es) à data 

do BI, o auferir no(s) exercício(s) futuro(s) (por exemplo, juros) para o qual foi registou a ficha de 

recebimento:271 Receitas acumuladas para cinquenta e um Património e cinquenta e nove Resultados 

transitados para 271 Receitas acumuladas. 

 CONTABILIDADE DE ELEMENTOS DE PATRIMÓNIO QUE NÃO FORAM DENTRO DO PRAZO OBJECTO DE 

REGISTO NO BALANÇO INICIAL DA SATAPOCAL7 

No valor dos preços a reconhecer no(s) exercício(s) futuro(s) no(s) data do BI, cuja despesa ocorreu no(s) 

ano(s) anterior(es) (por exemplo, seguro):272 Preços diferidos para 51 Patrimônio e cinquenta e nove 

Resultados transitados para 272 Preços diferidos Ao custo do(s) ano(s) anterior(es) à data do BI, cuja 

despesa será incorrida(s) em exercício(s) futuro(s) (por exemplo, férias): 

51 Patrimônio para 273 Preços acumulados e273 Acréscimo diferido a 59 Resultados transitados Ao 

valor dos proveitos a reconhecer em exercício(s) futuro(s) relativamente à data do BI, cujo recebimento 

ocorreu em exercício(s) anterior(es) (por exemplo subsídios de financiamento):51 Heritagea 274 

Rendimentos diferidos e 274 Rendimentos diferidos a 59 Resultados transitados. 

 CONTABILIDADE DOS ELEMENTOS DE PATRIMÓNIO QUE NÃO FORAM OBJECTO DE REGISTO NO 

BALANÇO INICIAL SATAPOCAL8  

No caso de o tópico de informação ao acréscimo ou diferimento ocorrer após a data do BI, não tendo 

sido registado como tais no respectivo ano devem ser pensadas ações contábeis equivalentes, sendo a 

conta 51 “Ativo” substituída pela conta 59 “Lucros acumulados”. G - FATURAS A PAGARAs antes da 

elaboração oração do BI, o município não possuía sistema de contabilidade de exercício, não há 

correções de anos anteriores. 

 No entanto, por diversas causas, todo um conjunto de irregularidades associadas à elaboração do BI, 

cujos ajustes podem implicar correções para anos anteriores. pronto e aprovado o inventário e 

respectiva análise, bem como o correspondente BI. 

• Embora, em 2003, ao contabilizar as operações de encerramento do exercício, 

• município identifique todo um conjunto de informações patrimoniais associadas aos elementos 

já inventariados e avaliados em 2001,  

• mas que até à data não foram devidamente registados, nomeadamente, 



As amortizações efectuadas durante o ano monetário de 2002 e ainda a existência de facturas não pagas 

anteriores a 2002 relativas a dívidas relativas a estas partes patrimoniais, as quais não constam das 

contas dos respectivos cobradores.  

correções que presumivelmente poderiam ser chamadas de menos significativas e, excepcionalmente, 

as contas 697 ou 797 “Correções relativas a anos anteriores”. nesse ponto, particularmente: 1) A fatura 

de um ativo duro e rápido não foi registrada no sistema contabilística, pelo facto de não constar na 

conta presente do credor, para que a CONTABILIDADE DOS ELEMENTOS DE PATRIMÓNIO QUE NÃO 

TENHAM SIDO OBJECTO DE REGISTO NO BALANÇO INICIAL DA SATAPOCAL. 

9 também não foi pensada nas dívidas a pagar quando se trata de despesas assumidas e não pagas 

transitado, no entanto o bem a que se refere foi reconhecido e avaliado e está incluído no património 

do BI, após o seu inventário. na conta corrente do fornecedor e nos respectivos bens imobilizados, e 

havendo IVA a deduzir, as regularizações por meio de declarações de substituição. 

 Considerando que: quatro e conta 51,ƒ nenhuma amortização foi registrada,ƒ porque a dívida 

permaneceu sem pagamento  

No que respeita à regularização dos lançamentos referentes aos anos monetários entre a inscrição do 

imóvel em BI e a regularização das informações pendentes: Com a regularização das amortizações 

acumuladas, calculadas para os anos em falta desde a sua inscrição no BI: cinquenta e nove Resultados 

transitados para 48 amortizações acumuladas Para liquidação das amortizações acumuladas nos 

resultados transitados: cinquenta e nove Resultados transitados para 697 Correcções referentes a anos 

anteriores . 

CONTABILIZAÇÃO DOS ELEMENTOS DE PATRIMÓNIO QUE NÃO FORAM EM PRAZO OBJECTO DE REGISTO 

NA SATAPOCAL BALANÇO INICIAL10 

Nos actuais 12 meses:Para regularização de dívida com o fornecedor de anos anteriores:697 Correcções 

referentes a anos anteriores a 261 Fornecedores de imóveis, instalações e ferramentasPara 

regularização de dívida de anos anteriores:261 Fornecedores de Imobilizado a 252 Credores por preço 

execução de intervaloPara taxa de dívida: 

• 252 Credores f ou execução de finanças em 11/12 Caixa / Depósitos em instituições financeiras 

Para amortização do exercício corrente: sessenta e seis Amortizações do exercício até quarenta 

e oito amortizações acumuladas imóvel: 

• Para regularização do bem que não tinha sido inserido na sede do BI:quatro Imobilizações 

(contas 41, 42, 43, quarenta e quatro e 45)a 51 Património (valor do bem)Os restantes 

movimentos são os mesmos estes falados em 1). havendo IVA dedutível, os ajustamentos 

devem ser efectuados através de declarações alternativas. 3) 

• A factura não está registada no sistema contabilístico e diz respeito a uma aquisição de serviços 

ou bens pensados para ser preço de exercício. OBJETO DE INSCRIÇÃO NO BALANÇO INICIAL DA 

SATAPOCAL 11 Nos atuais 12 meses: 

Para quitação da dívida com o prestador: Cinquenta e um Patrimônio para 221 Fornecedores c/cPara 

quitação da dívida de anos anteriores: 221 Fornecedores com 252 Credores para execução de faixa de 

preço Para custo da dívida: 252 Credores para execução orçamentária em 11/12 Caixa / Depósitos em 

estabelecimentos financeiros. 



H - DIFERENÇAS CAMBIAIS DESFAVORÁVEIS OU FAVORÁVEIS(relacionadas com a atividade atual do 

município)Para quitação da dívida ao terceiro junto pela distinção cambialdesfavorável:685 Variações 

cambiais desfavoráveispara 221 Fornecedores c/cPara liquidação do comércio desfavorável diferença 

nos resultados transitados:59 Resultados transitados para 697 Correcções relativas a anos anteriores. 

Para a liquidação da dívida à terceira celebração pela diferença comercial favorável:221 Fornecedores a 

785 Variações cambiais favoráveisCONTABILIZAÇÃO DE ELEMENTOS DE PATRIMÓNIO QUE NÃO FORAM 

OBJECTO DE REGISTO DENTRO DO PRAZO NO BALANÇO INICIAL SATAPOCAL12Devido à liquidação do fav 

Distinção de preços de negociação oráveis dentro dos resultados transitados:797 Correcções relativas a 

anos anteriorespara 59 Resultados transitados4. 

 NOTAS FINAIS Os movimentos acima oferecidos, mais do que registros isolados, devem ser 

considerados como itens que podem ser chamados de complementares, de modo a resolver situações 

extra ou muito menos complicadas. equipas, justificam a estratégia global aqui expressa. 

 O reflexo destas acções deve mesmo ser tido em conta, quer no património, quer nos resultados 

retidos, reflexo que poderá ser adicionalmente de sinal construtivo ou adverso, alterando, 

consequentemente, os pressupostos que deram origem a qualquer proposta de distribuição de 

resultados, apresentada pelo órgão executivo e credenciada pelo órgão decisório. Todos os processos de 

despesas devem ser complementados com as fases de dedicação e dedicação. 


