SEMINÁRIO
CONSOLIDAÇÃO DE CONTAS NOS MUNICÍPIOS
Porto, 9 e 10 de maio de 2018
OBJECTIVOS
Conhecer o conceito de consolidação de contas, bem como os seus principais objetivos,
limitações e dificuldades;
Compreender características dos vários métodos de consolidação de contas;
Articular o quadro legal previsto em matéria de consolidação de contas dos municípios;
Conhecer os fundamentos da necessidade de consolidar contas ao nível dos municípios;
Identificar o perímetro legal de consolidação dos municípios;
Perceber quais os ajustamentos e reclassificações a efectuar previamente ao processo de
consolidação de contas ( devido à coexistência do POCAL e SNC );
Caracterizar as principais operações de consolidação, particularmente as que se referem
à eliminação das operações internas;
Apontar as especificidades mais relevantes das relações financeiras que se estabelecem
entre as entidades que compõem o grupo municipal;
Assinalar quais os mapas que compõem as demonstrações financeiras consolidadas a
apresentar pelos municípios;
Resolver diversos casos práticos sobre consolidação de contas, especialmente, sobre as
relações financeiras que normalmente se estabelecem entre as entidades que integram os
grupos municipais;
Conceber um adequado manual de consolidação para o grupo municipal.
PROGRAMA
1. APRESENTAÇÃO DO TEMA
2. Origem da necessidade da consolidação de contas nos municípios
2.1. Evolução das participações dos municípios
3. CONCEITOS FUNDAMENTAIS
3.1. Conceito de consolidação
3.2. Objetivos da consolidação
3.3. Limitações das contas consolidadas
4. MÉTODOS DE CONSOLIDAÇÃO
4.1. Caracterização, especificidades e principais diferenças
5. CONSOLIDAÇÃO DE CONTAS NOS MUNICÍPIOS
5.1. Referência a influências normativas
5.2. Quadro legal específico ( exercício de 2017 ) – aspetos gerais
5.3. Futuro quadro legal: SNC-AP
5.4. Processo de consolidação das demonstrações financeiras de um grupo municpal
5.4.1. Preparação da consolidação
5.4.2. Principais particularidades na elaboração das contas consolidadas
5.4.3. Principais dificuldades e particularidades na elaboração das contas consolidadas
dos grupos municipais
6. RESOLUÇÃO DE CASOS PRÁTICOS
6.1.1. Consolidação de contas do grupo municipal X
6.1.2. Análise comparativa da situação financeira do município numa ótica individual
e numa ótica de grupo
7. SÍNTESE CONCLUSIVA

FORMADORAS
Dra. Paula Idalina Garcia Duarte
Chefe de Equipa Multidisciplinar da Inspeção-Geral de Finanças;
Bacharelato em Contabilidade e Administração;
Licenciatura e Mestrado em Contabilidade e Auditoria;
Coautora de guiões de trabalho da IGF na área das Autarquias: Consolidação de Contas,
Endividamento Municipal e Concessões Municipais;
Autora e coautora de vários artigos de especialidade .
Dra. Sónia Maria da Silva Barbosa
Chefe de Equipa Multidisciplinar da Inspeção-Geral de Finanças;
Licenciatura em Contabilidade e Auditoria;
Mestrado em Ciências Empresariais;
Coautora de artigos de especialidade
DESTINATÁRIOS
Autarcas, Dirigentes e Quadros Técnicos da área das Finanças e Contabilidade;
Responsáveis e Quadros Técnicos de Auditoria Interna: Revisores Oficiais de contas e
Técnicos Oficiais de Contas
HORÁRIO
9H00 Receção dos participantes; 9h15 Início dos trabalhos; 11h00 Coffee-break; 13h00
Pausa para almoço livre; 14h30 Reinicio; 17h30 Fim dos trabalhos.
LOCAL DE REALIZAÇÃO
HF Tuela Porto
Rua Arq. Marques da Silva, 200 4150 - 483 PORTO (Metro Casa da Música)
Tel.: (+351) 226 004 747 Fax.: (+351) 226 003 709 e-mail: hftuelaporto@hfhotels.com
CONDIÇÕES ESPECIAIS DE ALOJAMENTO
O Hotel HF Tuela Porto efetuou com a Quadros & Metas um protocolo sobre condições
especiais de alojamento para todos os participantes deste Seminário. Para usufruir
destas condições deverá contactar diretamente o Hotel para efetuar a reserva
INSCRIÇÕES
Limite de inscrições: 20 participantes
Inscrição: € 380 + IVA
Inscrição de dois ou mais participantes da mesma entidade: 340 € + IVA, por
participante
inclui: Documentação; Coffee-breaks; Certificado de participação
COMO RESERVAR A SUA PARTICIPAÇÃO
Através do envio de ficha de inscrição via e-mail, correio ou fax para:
QUADROS & METAS - Consultores de Gestão e Formação, Lda.
Rua da Constituição, 2105 2º sala 8. – 4250-170 Porto
Fax: 22 830 13 04 Telef: 22 830 13 02

Poderá também fazer a inscrição no nosso site www.quadrosemetas.pt
Se desejar, e uma vez que o número de inscrições é limitado, poderá efetuar uma prémarcação telefónica e confirmar posteriormente através do envio da ficha de inscrição
Condições de pagamento
O pagamento deverá ser efetuado, até à data de realização do evento, por cheque (à
ordem da Quadros & Metas – Consultores de Gestão e Formação, Lda, contribuinte nº
503 586 730) ou transferência bancária (CGD, NIB: 0035 0651 0051 035 293 038).
O cancelamento da inscrição só dará lugar ao reembolso se for efetuado 10 dias úteis
antes da realização do Seminário. Após esse período o cancelamento, se for efetuado até
5 dias úteis antes da realização do seminário, dará lugar á retenção de 25% do
pagamento, para compensação das despesas administrativas realizadas. Os
cancelamentos efetuados com menos de 3 dias úteis da data de realização do seminário
serão faturados na sua totalidade.
A Quadros & Metas aceita, mediante comunicação escrita, que qualquer pessoa inscrita
possa ser substituída
SECRETARIADO
Francisco Viegas
francisco.viegas@quadrosemetas.pt
Telef: 22 830 13 02
QUADROS & METAS

22 anos a criar Formação Especializada para a Administração Pública

Siga-nos no

