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Resumo. Princípios contabilísticos, pressupostos subjacentes ou hipóteses 
básicas são um dos elementos da estrutura conceptual cuja aplicação é 
indispensável para que a informação transmita uma imagem fiel da situação 
financeira, económica e orçamental da entidade pública. Tanto o POCP 
português como o PGCP espanhol seguiram de perto os princípios 
contabilísticos definidos nos planos empresariais, atendendo contudo às 
particularidades da Contabilidade Pública, nomeadamente aos aspectos 
caracterizadores das entidades às quais estes se aplicam. Não obstante, estes 
planos públicos apresentam diferenças quanto aos princípios contabilísticos 
apresentados, nomeadamente diferenças em termos de denominação, de 
redacção, e de número de princípios referidos. 
 

Palavras-chave: Princípios Contabilísticos; Contabilidade Pública; PGCP; POCP 

Abstract. Accounting principles, underlying assumptions or basic hypothesis 
are one of the elements of the conceptual framework, whose application is 
indispensable for the information to transmit a true and fair view of the 
financial, economical and budgetary situation of the entity. Both the POCP 
and the PGCP followed closely the accounting principles determined in the 
enterprises plans, however taking into account the particularities of the 
Governmental Accounting, namely the aspects that distinguish the entities to 
which they apply. Nevertheless, these public plans present differences 
concerning their accounting principles, in terms of denomination, wording 
and number of mentioned principles. 
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1. Introdução 

Portugal como também em Espanha, a aplicação de princípios contabilísticos, 
no âmbito da Contabilidade Pública, reveste particular importância na elaboração de 
informação financeira que transmita uma imagem fiel da situação financeira e 
orçamental da entidade. 

É objectivo deste estudo, analisar a evolução do termo princípio contabilístico 
bem como apresentar os diferentes princípios contabilísticos no âmbito da 
Contabilidade Pública, referidos no “Plano Oficial de Contabilidade Pública”1 
(POCP) português e sua comparação com o “Plan General de Contabilidad 
Publica”2 (PGCP) espanhol.  

O termo “princípio contabilístico” seguiu a evolução da normalização 
contabilística, possuindo ao longo dos tempos diferentes acepções. 

Princípios contabilísticos, pressupostos subjacentes ou ainda hipóteses básicas 
são diferentes denominações, que se referem a um dos elementos da estrutura 
conceptual da informação financeira3, cuja aplicação é indispensável para que a 
informação seja útil no processo de tomada de decisões e, desta forma, satisfaça as 
necessidades informativas dos seus utilizadores. 

O segundo capítulo deste estudo faz uma referência às diferentes acepções que 
os princípios contabilísticos tiveram ao longo da evolução do processo de 
regulamentação da contabilidade, apresenta um conceito do que actualmente 
designamos de princípio contabilístico e define qual o objectivo genérico da sua 
aplicação. 

Num terceiro capítulo são analisados os princípios contabilísticos propriamente 
ditos, iniciando num primeiro ponto com uma alusão aos referidos no POCP e 
respectivos comentários, apresentando-se de seguida uma comparação entre estes e 
o preconizado na estrutura conceptual do International Accounting Standards 
Board (IASB), emanada em 1989. 

                                                           
1 Aprovado pelo Decreto-lei 232/97, de 3 de Setembro. 
2 Aprovado pela Orden de 6 de Mayo de 1994 del Ministerio de Economía y Hacienda. 
3 Cfr. Rua (2004), pg. 212. 
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Na segunda parte do terceiro capítulo, serão analisados comparativamente os 
princípios contabilísticos do POCP e do PGCP, sendo apresentadas as principais 
diferenças existentes, não apenas em termos de denominação e conteúdo como 
também de número de princípios apresentados. 

A terminar esse capítulo é apresentada uma resenha dos princípios 
contabilísticos que se considera adequados à Contabilidade Pública. 

Finalmente, num quarto capítulo, são referidas as principais conclusões retiradas 
do tema em estudo. 

2. O conceito “princípio contabilístico” 

2.1. Evolução do termo “princípio contabilístico”  

O termo “princípio contabilístico” não é recente, antes resulta do processo de 
normalização contabilística, que se vem desenvolvendo ao longo das etapas da 
regulamentação contabilística. 

Tua Pereda4 divide a história da regulamentação contabilística em três etapas, 
atribuindo-lhes as seguintes denominações: 

1) etapa de aceitação generalizada (ou procura) – de 1920 a 1960; 

2) etapa lógica – de 1960 a 1973; 

3) etapa teleológica – desde 1973. 

 

O objectivo de todo este processo de regulamentação da contabilidade é criar 
práticas contabilísticas mais homogéneas, permitindo uma maior comparabilidade 
da informação financeira produzida e, em simultâneo e num contexto mais actual, 
facilitar a harmonização contabilística e a globalização da economia. 

Importa proceder a uma análise das principais características de cada uma destas 
etapas. 

                                                           
4 Tua Pereda (2000), pp. 164 e 165. 
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1) Etapa de aceitação generalizada 

Esta etapa, também denominada de “período de busca”, tinha por objectivo 
procurar atingir uma homogeneidade das práticas contabilísticas, sem qualquer 
suporte teórico.  

Conforme refere Tua Pereda5 neste período “as regras são produto da 
experiência mais do que da lógica”. 

É precisamente nesta etapa que surgem as escolas italianas e americanas que, 
seguindo a chamada lógica euclidiana (postulados/princípios), procuram uma 
explicação para o termo “contabilidade”. 

É com uma escola americana – a escola Neocontista, que se começa a utilizar o 
termo “princípio”. É também nesta fase que o Comité de colaboradores entre o 
American Institute of Accountants e a Bolsa de New York, começaram a emitir 
regras detalhadas (e não fundamentos lógicos) com a denominação de “princípios 
contabilísticos”. 

Contudo, o termo princípio aparece aqui com um significado concreto: “regra de 
qualquer tipo, normalmente detalhada, emitida pela regulamentação contabilística, 
orientada para a busca de uniformidade e baseada de um modo geral na prática mais 
habitual e generalizada do momento”6. 

 

2) Etapa lógica 

É nesta segunda etapa que se começa a utilizar o processo dedutivo, seguindo o 
esquema postulados-princípios-regras, por isso lhe é atribuída a denominação de 
“etapa lógica”.  

Os estudos de Mattessich foram um grande contributo nesta fase, resultando em 
vários documentos de declarações de princípios, seguindo um itinerário lógico-
dedutivo. 

Neste período consagra-se definitivamente a utilização do termo “princípio 
contabilístico” na doutrina contabilística, mas com uma acepção mais racional e 
lógica, definido como: “regra básica de um sistema contabilístico, vinculada ao 
meio envolvente e a um conjunto de conceitos básicos da nossa disciplina”7. 

                                                           
5 Ibidem nota anterior, pg. 167. 
6 Ibidem nota anterior. 
7 Ibidem nota anterior, pg. 177. 
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Não obstante, esta definição deve ser completada com a inclusão da vinculação 
dos princípios a determinados propósitos e objectivos, tal como é efectuado na 
terceira etapa – teleológica. 

 

3) Etapa teleológica 

A etapa teleológica tem por base o paradigma da utilidade, caracterizando-se 
pela procura da definição dos objectivos da informação financeira, em 
conformidade com os seus utilizadores e suas necessidades informativas, e pela 
aplicação das características qualitativas da informação com vista ao seu alcance. 
Aplica-se aqui o chamado itinerário lógico-dedutivo que começou a ser utilizado na 
fase anterior. 

Esta fase deu origem a vários marcos ou estruturas conceptuais, nomeadamente 
a do Financial Accounting Standards Board 8 (FASB) e a do International 
Accounting Standards Board 

9 (IASB), que seguindo o referido itinerário lógico-
dedutivo constituem um avanço face às normas de aceitação generalizada. 

Não obstante, verifica-se que os marcos conceptuais do FASB e do IASB não 
utilizam o termo “princípio contabilístico”, procurando com isso uma lógica 
diferente e uma reordenação dos conceitos utilizados. 

Assim, os princípios contabilísticos enquanto regras básicas, são nesses marcos 
conceptuais denominados de hipóteses básicas ou pressupostos subjacentes, ou 
então aparecem associados às características qualitativas da informação financeira, 
ou aos critérios de valorização dos elementos das demonstrações financeiras. 

Apesar desta nova denominação dada aos princípios contabilísticos, este termo 
ainda continua a ser utilizado pelos diferentes planos de contabilidade, 
nomeadamente pelo POCP e pelo PGCP, mas com uma finalidade idêntica à 
atribuída às hipóteses básicas.  

Nesses planos os princípios contabilísticos são vistos como “regras gerais, 
fundamentais ou básicas, pelas quais se rege a prática da Contabilidade 
Financeira”10. 

 

                                                           
8 “Statements of Financial Accounting Concepts” – SFAC, FASB (1978-2000). 
9 “Estrutura Conceptual para a Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras”, IASB 
(1989). 
10 Tua Pereda (2000), pg. 189. 
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Em suma, estas três fases de regulamentação da contabilidade revelam-se uma 
evolução, e não revolução, do pensamento contabilístico. Partiu-se de regras 
assentes na prática e na experiência sem qualquer fundamento teórico para se 
chegar actualmente a um suporte teórico assente na determinação de postulados, 
estabelecimento de princípios contabilísticos e formulação de regras específicas e 
detalhadas. 

2.2. Princípios Contabilísticos: Conceito e objectivo 

Em conformidade com o referido no ponto anterior, seguindo a sequência 
lógico-dedutiva e tendo em conta o paradigma da utilidade, os princípios 
contabilísticos são vistos enquanto regras básicas ou macroregras, elaboradas a 
partir dos objectivos da informação financeira, e atendendo às características desta e 
às necessidades dos seus utilizadores. 

Assim, e em virtude de algumas confusões terminológicas, podemos falar em 
princípios contabilísticos em sentido amplo e em sentido estrito11, a saber: 

• Sentido amplo: os princípios contabilísticos são vistos enquanto 
fundamentos do sistema contabilístico, ou enquanto qualquer tipo de 
regra, sejam regras gerais e básicas ou concretas e detalhadas, 
englobando todos os conceitos do itinerário lógico, como sejam: 
características/requisitos, objectivos e utilizadores, da informação 
contabilística. 

• Sentido estrito (sustentado pela epistemologia da disciplina): princípios 
contabilísticos referem-se apenas às macroregras básicas de um sistema 
contabilístico, obtidas como consequência dos restantes elementos do 
processo dedutivo, aos princípios contabilísticos propriamente ditos, 
referidos nos planos de contabilidade e aos quais usualmente se 
denomina de “geralmente aceites”. 

 

O sentido amplo atribuído aos princípios contabilísticos é muita vezes utilizado, 
já que os princípios contabilísticos são amiúde vistos como “qualquer norma, guia 
ou directriz emitida por um organismo com autoridade reconhecida (…) são o 
produto final da normalização contabilística”12. 

                                                           
11 Cfr. Cañibano Calvo et al. (1985), pp. 304 e 305. 
12 Ibidem  nota anterior, pg. 306. 
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Pretende-se aqui proceder a uma análise dos princípios contabilísticos em 
sentido estrito, muito mais preciso, isto é, das macroregras básicas de um sistema 
contabilístico, aos quais se denomina de geralmente aceites. Importa, contudo, 
referir que, se inicialmente, e em resultado de um processo indutivo, um princípio 
era considerado geralmente aceite em função da sua habitualidade ou da sua prática 
mais usual, actualmente, ao passarmos para um processo dedutivo, classifica-se 
como geralmente aceite o que é mais adequado, e aquele que seja definido como tal 
por um organismo regulador.  

“A expressão ‘geralmente aceites’ significa que um organismo contabilístico 
normalizador, com autoridade e de larga representatividade, estabeleceu um 
princípio contabilístico numa dada área ou aceitou como apropriado determinado 
procedimento ou prática, atendendo à sua aplicação universalmente generalizada e 
ao seu enquadramento na estrutura conceptual”.13 

Uma vez definido o que se entende por princípio contabilístico, é necessário 
analisar qual o seu principal objectivo. 

Qualquer sistema contabilístico visa proporcionar informação o mais fiável e 
aproximada possível da realidade, isto é, informação que transmita uma imagem 
verdadeira e apropriada (imagem fiel) da entidade.  

Assim, a definição de um conjunto de princípios contabilísticos tem como 
objectivo o alcance dessa imagem fiel. 

Posto isto, para que um sistema contabilístico seja útil tem de cumprir os 
princípios contabilísticos; ou seja, para que a Contabilidade seja um sistema lógico 
e coerente é necessário aplicar os princípios contabilísticos, em conformidade com 
os objectivos e características da informação financeira, que contribuam para o 
cumprimento destes e conduzam assim à obtenção de uma imagem fiel da situação 
económica, financeira e orçamental da entidade. 

Este objectivo é definido no POCP português ao referir que a aplicação dos 
princípios contabilísticos aí apresentados “deve conduzir à obtenção de uma 
imagem verdadeira e apropriada da situação financeira, dos resultados e da 
execução orçamental da entidade”14. 

Contudo, em certas situações a aplicação de um determinado princípio 
contabilístico não assegura o alcance da imagem verdadeira e apropriada, também 

                                                           
13 CNC (1997), DC nº 18, cap. 4, § 3. 
14 POCP (1997), cap. 3, §1. 
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denominada de imagem fiel. Nestes casos, considerados excepcionais15, o princípio 
contabilístico poderá não ser seguido, mas deverá ser indicada, no anexo às 
demonstrações financeiras, a respectiva justificação. 

Em suma, podemos dizer que a definição de princípios contabilísticos, isto é, 
das macroregras básicas de um sistema contabilístico, resulta das necessidades de 
racionalização e homogeneização da apresentação da informação financeira aos 
seus utilizadores, com vista à obtenção da imagem fiel, constituindo assim “um 
mecanismo capaz de expressar a realidade económica das transacções 
alcançadas”16. 

3. Os princípios contabilísticos do POCP e do PGCP 

3.1. O POCP e os princípios contabilísticos 

3.1.1. O preconizado no POCP 

 

O POCP, aprovado pelo Decreto-lei nº 232/97, de 3 de Setembro, baseou-se nos 
princípios contabilísticos apresentados no Plano Oficial de Contabilidade17 (POC) 
das empresas, procedendo a uma adaptação desses princípios, atendendo às 
particularidades das entidades públicas. 

Assim, no seu capítulo 3 apresenta os princípios contabilísticos, e respectivas 
redacções, referidos na figura 1. 

 

                                                           
15 Cfr. Rua (2004), pp. 249 e 250. 
16 Tua Pereda (1998), pg. 750. 
17 O POC, em resultado da transposição da 4ª e da 7ª Directivas da União Europeia, foi aprovado pelo 
Decreto-lei nº 410/89, de 21 de Novembro, e pelo Decreto-lei nº 238/91, de 2 de Julho, e recentemente 
alterado pelo Decreto-lei nº 35/2005, de 17 de Fevereiro. 
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Figura 1 - Princípios Contabilísticos do POCP 

Princípio 

Contabilístico 
Redacção do POCP Considerações Adicionais 

Entidade 

Contabilística 

“Constitui entidade contabilística todo 
o ente público ou de direito privado que 
esteja obrigado a elaborar e apresentar 
contas de acordo com o presente Plano. 
Quando as estruturas organizativas e as 
necessidades de gestão e informação o 
requeiram, podem ser criadas subentidades 
contabilísticas, desde que esteja 
devidamente assegurada a coordenação 
com o sistema central”. 

Para concretizar este princípio é 
acrescentado no seu artº 2º as entidades que 
deverão aplicar este plano, a saber: 
administração regional, central e local 
(excepto as que já possuem um plano 
sectorial que lhes seja aplicável) que não 
tenham designação de empresa pública e 
também as organizações de direito privado 
sem fins lucrativos que disponham de 
receitas maioritariamente provenientes do 
Orçamento do Estado. 

Continuidade 
“Considera-se que a entidade opera 

continuamente com duração ilimitada”. 

Pressupondo este princípio, a aplicação 
dos restantes princípios contabilísticos não 
tem por alvo a determinação do valor de 
liquidação do património. 

Presume-se também com este princípio 
que a informação contabilística deve reflectir 
de uma forma fiel a capacidade que a 
entidade possui de continuar a prestar 
serviços. 

Consistência 

“Considera-se que a entidade não 
altera as suas políticas contabilísticas de 
um exercício para o outro. Se o fizer e a 
alteração tiver efeitos materialmente 
relevantes, esta deve ser referida de acordo 
com o anexo às demonstrações 
financeiras”. 

O objectivo deste princípio é limitar a 
flexibilidade do sistema contabilístico, em 
virtude de uma elevada heterogeneidade que 
caracteriza o meio no qual as entidades 
públicas se inserem, permitindo assim 
aumentar a comparabilidade da informação. 

Especialização 

(acréscimo) 

“Os proveitos e os custos são reconhecidos 
quando obtidos ou incorridos, 
independentemente do seu recebimento ou 
pagamento, devendo incluir-se nas 
demonstrações financeiras dos períodos a 
que respeitem”. 

Não se visa aqui a aplicação de uma base de 
caixa (pagamentos e recebimentos), porque 
esta não permite a determinação do custo dos 
serviços, mas sim pretende-se a aplicação de 
uma base de especialização para que os 
objectivos da informação sejam cumpridos e 
se consiga determinar um resultado 
económico. 

Custo 
Histórico 

“Os registos contabilísticos devem basear-
se em custos de aquisição ou de produção, 
quer a escudos nominais, quer a escudos 
constantes”. 

Este princípio é de difícil aplicação a certos 
bens das entidades públicas, nomeadamente 
a bens de infra-estrutura ou de domínio 
público, em virtude da sua antiguidade. 
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Nesses casos o POCP refere que estes 
poderão ser registados pelo valor resultante 
da sua avaliação ou pelo seu valor 
patrimonial definido em termos legais. 

Prudência 

“É possível integrar nas contas um grau de 
precaução ao fazer as estimativas exigidas 
em condições de incerteza sem, contudo, 
permitir a criação de reservas ocultas ou 
provisões excessivas ou a deliberada 
quantificação de activos e proveitos por 
defeito ou de passivos e custos por 
excesso”. 

Em conformidade com este princípio, os 
proveitos só devem ser registados se 
realizados, já os custos devem ser registados 
independentemente se estão realizados ou se 

são potenciais18. Este princípio está 
associado à continuidade da actividade e à 
manutenção do capital.  

Materialidade 

“As demonstrações financeiras devem 
evidenciar todos os elementos que sejam 
relevantes e que possam afectar avaliações 
ou decisões pelos utentes interessados”. 

Daqui se presume que são dispensados 
todos os valores que não sejam pertinentes 
para o cumprimento dos objectivos de 
determinada informação. 

Não 

Compensação 

“Como regra geral, não se deverão 
compensar saldos de contas activas com 
contas passivas (balanço), de contas de 
custos e perdas com contas de proveitos e 
ganhos (demonstração de resultados) e, em 
caso algum, de contas de despesas com 
contas de receitas (mapas de execução 
orçamental)”. 

A Lei de enquadramento orçamental 
(Lei 91/2001, de 20 de Agosto) apresenta a 
“não compensação” como sendo um 
princípio orçamental, por isso a sua inclusão 
no POCP é a concretização de um princípio 
orçamental. 

Fonte: Elaboração própria com base no POCP. 

 

Em conformidade com a figura 1, verificamos que existe um amplo conjunto de 
princípios contabilísticos definidos no POCP, sem a aplicação dos quais não será 
possível que se obtenha informação financeira que transmita uma imagem 
verdadeira e apropriada da situação financeira, dos resultados e da execução 
orçamental da entidade. 

Importa, contudo, fazer uma breve referência a um princípio contabilístico 
mencionado no plano empresarial e que não é referido no POCP: o princípio da 
substância sobre a forma. 

Este princípio não aparece explicitamente no POCP, o que se deve talvez ao 
facto de que poderá gerar algum conflito com a legalidade, uma vez que dá 

                                                           
18 Na Contabilidade Empresarial, o princípio da prudência, visa sobretudo evitar a descapitalização da 
entidade; note-se, porém, que na Contabilidade Pública as estimativas optimistas de proveitos não 
provocam a descapitalização da entidade uma vez que não existe distribuição de resultados. 
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primazia ao aspecto económico (substância) em detrimento do aspecto legal 
(forma), e como é sabido um dos objectivos da Contabilidade Pública é o controlo 
da legalidade. 

Não obstante, ele aparece implícito neste plano, por exemplo, no tratamento dos 
bens adquiridos em regime de leasing. A nota explicativa da conta 42 assim o 
refere, ao dizer que os bens adquiridos em regime de leasing devem ser registados 
no activo das entidades, como se de uma aquisição directa, a prazo, se tratasse. 

Em conformidade com o POCP, o PGCP, como veremos adiante, também não o 
menciona no seu conjunto de princípios contabilísticos. 

Para que a informação financeira transmita a referida imagem fiel é também 
essencial que sejam aplicados os princípios orçamentais descritos, no caso 
português e relativamente à aplicação do POCP19, na Lei de Enquadramento 
Orçamental – Lei 91/2001 de 20 de Agosto.  

3.1.2. O POCP versus o IASB 

 

Conforme referido no ponto anterior, o POCP apresenta um conjunto de 
princípios contabilísticos na definição dos quais se atendeu às particularidades das 
entidades públicas. 

No primeiro capítulo foi analisada a evolução do termo princípio contabilístico 
tendo sido referido que as estruturas conceptuais actualmente existentes, 
nomeadamente a do IASB – “Estrutura conceptual para a preparação e apresentação 
das demonstrações financeiras”, lhe atribuem a designação de hipóteses básicas ou 
pressupostos subjacentes. 

Apesar da estrutura conceptual do IASB se aplicar ao âmbito empresarial e uma 
vez que, na definição dos princípios contabilísticos, o POCP baseia-se no estipulado 
no âmbito empresarial, atendendo contudo às particularidades da Contabilidade 
Pública, é indispensável que se proceda a uma breve análise comparativa da 
terminologia utilizada pelo IASB e o estipulado no POCP. 

                                                           
19 O Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), aprovado pelo Decreto-Lei nº54 – 
A/99, de 22 de Fevereiro, nesta questão vai mais além do POCP, na medida em que inclui, além dos 
referidos princípios contabilísticos de regularidade financeira, os princípios orçamentais, não sendo, 
nesse caso, necessário recorrer à Lei de enquadramento orçamental para a definição destes. 
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A figura 2 apresenta essa relação entre o preconizado no POCP e na Estrutura 
Conceptual do IASB. 

 

Figura 2 - Os Princípios Contabilísticos do POCP e a Estrutura Conceptual do IASB 

POCP 
Estrutura Conceptual do IASB 

(1989) 

Princípio da Entidade Contabilística -------- 

Princípio da Continuidade 
Pressuposto subjacente – “Empresa em 
Continuidade” (§23) 

Princípio da Consistência 
Consequência da característica 
qualitativa da Comparabilidade (§§112 
a 118) 

Princípio da Especialização ou do 
Acréscimo 

Pressuposto subjacente – “Regime do 
Acréscimo” (§§39-42) 

Princípio do Custo Histórico 
Critérios de mensuração dos elementos 
das demonstrações financeiras (§100)  

Princípio da Prudência 
Característica qualitativa relacionada 
com a Fiabilidade (§37) 

Princípio da Materialidade 
Consequência da característica 
qualitativa da Relevância (§§29 e 30) 

Princípio da Não Compensação -------- 

  Fonte: Elaboração própria com base no exposto no POCP e na Estrutura conceptual do IASB. 

 

Uma vez que, no POCP, a redacção atribuída a cada um dos princípios tem em 
conta as particularidades que caracterizam o sector público, em alguns casos, 
existem diferenças comparativamente com a redacção do IASB. Visto isso, a 
relação estabelecida na figura 2 é efectuada apenas em termos das denominações 
atribuídas a cada um dos princípios contabilísticos. 

Na verdade, os princípios contabilísticos encontram-se implícitos na estrutura 
conceptual do IASB. Contudo, este organismo internacional denomina, a uns 
princípios contabilísticos, de hipóteses básicas e, a outros, associa-os às 
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características qualitativas da informação ou aos critérios de mensuração ou 
valorização dos elementos das demonstrações financeiras. 

Note-se porém que, a estrutura conceptual do IASB, tal como o POC 
empresarial português, não faz qualquer menção aos princípios da entidade 
contabilística e ao princípio da não compensação, referidos no POCP, e que 
podemos dizer que são característicos da Contabilidade Pública. 

Não obstante, apesar dos referidos princípios serem característicos da 
Contabilidade Pública, em algumas situações também estão presentes na 
Contabilidade Empresarial. 

Por exemplo, no âmbito empresarial, o princípio da entidade não foi esquecido 
pela Comissão de Normalização Contabilística, uma vez que esta emanou a 
Directriz Contabilística nº 23, que visa tratar dos movimentos ocorridos entre 
entidades contabilísticas que constituam uma mesma entidade jurídica. 

Relativamente ao princípio da não compensação relacionado com um princípio 
orçamental, e por isso, característico da Contabilidade Pública, apesar de não ser 
referido nem no POC nem mesmo na estrutura conceptual do IASB, está presente 
no âmbito empresarial, por exemplo, no tratamento dado à conta 24 – “Estado e 
Outros Entes Públicos”. 

Uma vez analisados os princípios contabilísticos do POCP, e comparados com o 
estabelecido pelo IASB, importa proceder a uma análise dos princípios 
contabilísticos do PGCP espanhol e sua comparação com o referido no POCP, o 
que será alvo de estudo no ponto seguinte. 

3.2. Os princípios contabilísticos do PGCP e sua comparação com o POCP 

O PGCP espanhol, tal como o POCP português, partiu dos princípios 
contabilísticos apresentados no plano empresarial, atribuindo-lhes algumas 
alterações em virtude das características inerentes ao sector público20. A figura 3 
apresenta os princípios contabilísticos apresentados no PGCP e sua respectiva 
redacção. 

                                                           
20 Pela comparação dos princípios contabilísticos espanhóis, de âmbito público e empresarial, e 
conforme exposto por Sala Turet et al. (1996), além das diferenças de redacção em alguns dos princípios 
contabilísticos enunciados nestes planos, foram acrescentados no plano público três novos princípios: 
“entidad contable”, “imputación de la transacción” e “desafectación” (introduzidos pelo Doc. nº 1 do 
IGAE). 
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Figura 3 - Princípios Contabilísticos do PGCP 

Princípio 
Contabilístico 

Redacção do PGCP 

Entidad 
Contable 

“Constituye entidad contable todo ente con personalidad jurídica y presupuesto propio, 
que deba formar y rendir cuentas. Cuando las estructuras organizativas y las 
necesidades de gestión e información lo requieran podrán crearse subentidades cuyo 
sistema contable esté debidamente coordinado con el sistema central.” 

Gestión 
Continuada 

“Se presume que continúa la actividad por tiempo indefinido. Por tanto, la aplicación 
de los principios no irá encaminada a determinar el valor liquidativo del patrimonio.” 

Uniformidad 

“Adoptado un criterio en la aplicación de estos principios, debe mantenerse 
uniformemente en el tiempo y en el espacio en tanto en cuanto no se alteren los 
supuestos que han motivado la elección de dicho criterio. Si procede la alteración 
justificada de los criterios utilizados, debe mencionarse este extremo indicando los 
motivos, así como su incidencia cuantitativa y, en su caso, cualitativa en los estados 
contables periódicos.” 

Importancia 
relativa 

“La aplicación de estos principios, así como la de los criterios alternativos que en 
ocasiones pudieran deducirse de ellos, debe estar presidida por la consideración de la 
importancia en términos relativos que los mismos y sus efectos pudieran presentar. Por 
consiguiente, puede ser admisible la no aplicación estricta de algún principio siempre y 
cuando la importancia relativa en términos cuantitativos de la variación constatada sea 
escasamente significativa y no altere, por tanto la imagen fiel de la situación 
patrimonial y de los resultados del sujeto económico. La aplicación de este principio no 
podrá implicar en caso alguno la transgresión de normas legales.” 

Registro 

“Todos los hechos contables deben ser registrados en el oportuno orden cronológico, 
sin que pueden existir vacíos, saltos o lagunas en la información. El registro de los 
hechos debe efectuarse mediante los procedimientos técnicos más adecuados a la 
organización de la entidad contable, de forma que se garantice la coherencia interna de 
la información.” 

Prudencia 

“De los ingresos sólo deben contabilizarse los efectivamente realizados a la fecha de 
cierre del ejercicio; no deben contabilizarse aquéllos que sean potenciales o se 
encuentren sometidos a condición alguna. Por el contrario, de los gastos, deben 
contabilizarse no sólo los efectivamente realizados, sino también, desde que se tenga 
reconocimiento de ellos, aquéllos que supongan riesgos previsibles o pérdidas 
eventuales, con origen en el ejercicio o en otro anterior; a estos efectos deben 
distinguirse las pérdidas potenciales o reversibles de las realizadas o irreversibles. No 
obstante, de acuerdo con la normativa presupuestaria vigente, estos gastos 
contabilizados pero no efectivamente realizados, los riesgos y pérdidas, no tendrán 
incidencia presupuestaria, solo repercutirán en el cálculo del resultado económico-
patrimonial.” 

Devengo 
“La imputación temporal de gastos e ingresos debe hacerse en función de la corriente 
real de bienes y servicios que los mismos representan, y no en el momento en que se 
produzca la corriente monetaria o financiera derivada de aquéllos. Los gastos e 
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ingresos que surjan de la ejecución del presupuesto se imputarán cuando, de acuerdo 
con el procedimiento establecido en cada caso, se dicten los correspondientes actos 
administrativos. No obstante, al menos a la fecha de cierre del período, aunque no 
hayan sido dictados los mencionados actos administrativos, también deberán 
reconocerse en la cuenta del resultado económico-patrimonial los gastos efectivamente 
realizados por la entidad hasta dicha fecha. Si no puede identificarse claramente la 
corriente real de bienes y servicios se entenderá que los gastos o los ingresos se han 
producido cuando se reconozcan los incrementos de obligaciones o derechos, o las 
correcciones valorativas que afecten elementos patrimoniales.” 

Imputación de 
la transacción 

“La imputación de las transacciones o hechos contables ha de efectuarse a activos, 
pasivos, gastos o ingresos anuales o plurianuales de acuerdo con las reglas establecidas 
en este Plan de Contabilidad Pública y demás normas que al efecto se dicten. La 
imputación de las operaciones que deban aplicarse a los Presupuestos de gastos e 
ingresos debe efectuarse de acuerdo con los siguientes criterios: - los gastos e ingresos 
presupuestarios se imputarán de acuerdo con su naturaleza económica y, en el caso de 
los gastos, además, de acuerdo con la finalidad que con ellos se pretende conseguir. 
Los gastos e ingresos presupuestarios se clasificarán, en su caso, atendiendo al órgano 
encargado  de su gestión; - las obligaciones presupuestarias derivadas de adquisiciones, 
obras, servicios, prestaciones o gastos en general se imputarán al Presupuesto del 
ejercicio en que éstos se realicen y con cargo a los respectivos créditos; los derechos se 
imputarán al Presupuesto del ejercicio en que se reconozcan o liquiden. En los casos de 
conflicto entre este principio y el resto de los principios contables públicos deben 
prevalecer estos últimos, en especial los principios de registro y de devengo.” 

Precio de 
Adquisición 

“Como norma general, todos los bienes, derechos y obligaciones deben figurar por su 
precio de adquisición o coste de producción. No obstante, las obligaciones deben 
contabilizarse por su valor de reembolso. El principio de precio de adquisición debe 
respetarse siempre, salvo cuando se autoricen, por disposición legal, rectificaciones al 
mismos; en este caso deberá facilitarse cumplida información.” 

Correlación de 
ingresos y 
gastos 

“El sistema contable debe poner de manifiesto la relación entre los gastos realizados 
por una entidad y los ingresos necesarios para su financiación. El resultado económico-
patrimonial de un ejercicio estará constituido por la diferencia entre los ingresos y los 
gastos económicos realizados en dicho período. El resultado así calculado representa el 
ahorro bruto, positivo o negativo.” 

No 
compensación 

“En ningún caso deben compensarse las partidas del activo y del pasivo del Balance, ni 
las de gastos e ingresos que integran la Cuenta del resultado económico-patrimonial, ni 
los gastos e ingresos que integran el Estado de liquidación del Presupuesto. Deben 
valorarse separadamente los elementos integrantes de las distintas partidas del activo y 
del pasivo.” 

Desafectación 

“Con carácter general, los ingresos de carácter presupuestario se destinan a financiar la 
totalidad de los gastos de dicha naturaleza, sin que exista relación directa entre unos y 
otros. En el supuesto de que determinados gastos presupuestarios se financian con 
ingresos presupuestarios específicos a ellos afectados el sistema contable debe reflejar 
esta circunstancia y permitir su seguimiento.” 

  Fonte: Plan General de Contabilidad Pública (1999), pp. 39-41. 
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Qualquer um dos planos em análise, POCP e PGCP, atribui igual objectivo aos 
princípios contabilísticos: permitir a obtenção de uma imagem verdadeira e 
apropriada (imagem fiel) da situação financeira, dos resultados e da execução do 
orçamento da entidade. 

A figura 4 apresenta uma síntese comparativa dos princípios contabilísticos 
existentes nestes dois planos de Contabilidade Pública. 

 

Figura 4 - Princípios Contabilísticos Públicos do POCP e do PGCP 

POCP PGCP 

Entidade Contabilística Entidade Contabilística 

Continuidade Gestão Continuada 

Consistência Uniformidade 

Materialidade Importância Relativa 

 Registo 

Prudência Prudência 

Especialização (Acréscimo) Devengo 

 Imputação da Transacção 

Custo Histórico Preço de Aquisição 

 Correlação de Proveitos e Custos 

Não Compensação Não Compensação 

 Desafectação 

Fonte: Adaptado de CARRASCO DÍAZ et al. (2000), pg. 157. 

 

Se procedermos a uma análise comparativa dos princípios contabilísticos 
públicos existentes no POCP e no PGCP, e partindo do exposto na figura 4, 
verificamos que o primeiro contém a maioria dos princípios contabilísticos 
existentes no segundo, se bem que em alguns casos com diferentes denominações, 
apresentando também, algumas diferenças em termos de redacção. Estas diferenças 
são alvo de análise nos três pontos seguintes. 
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3.2.1. Diferenças de denominação 
 

No que diz respeito às diferenças de denominação, destacam-se as seguintes: 
• À “Continuidade” o PGCP denomina de “Gestão Continuada”; 
• À “Consistência” o PGCP denomina de “Uniformidade”; 
• À “Materialidade” o PGCP denomina de “Importância Relativa”; 
• À “Especialização ou Acréscimo” o PGCP chama de “Devengo”; 
• Ao “Custo Histórico” o PGCP chama de “Preço de Aquisição”. 

 

Os referidos princípios apresentam apenas diferenças de denominação, excepto 
o princípio da especialização (devengo) que apresenta também diferenças em 
termos de redacção. 

3.2.2. Diferenças de redacção 

 

Existem princípios comuns, nos dois planos em análise, que apresentam 
algumas diferenças na sua redacção, nomeadamente os princípios da entidade 
contabilística, da prudência e o da especialização. Importa fazer apenas uma breve 
referência às diferenças de redacção que mais se evidenciam, tendo para isso em 
conta a redacção de cada princípio contabilístico do PGCP, apresentada na figura 3. 

No caso específico do princípio da entidade contabilística, em conformidade 
com o PGCP é considerada entidade pública todo o ente público que possua 
personalidade jurídica, orçamento próprio e que elabore e preste contas. O POCP 
amplia o seu âmbito de aplicação ao incorporar aqueles entes de direito privado 
cujo fim não seja a obtenção de lucro e cujo financiamento seja essencialmente 
público. 

Relativamente ao princípio da prudência, de acordo com o PGCP e com as 
normas orçamentais, os custos contabilizados mas não efectivamente realizados não 
têm reflexo em termos orçamentais, são apenas objecto de registo numa óptica 
patrimonial e de custos, para efeitos de cálculo do resultado económico-patrimonial. 
O conteúdo deste princípio no PGCP é mais preciso do que no POCP, fazendo 
referência específica à possível dualidade da sua incidência orçamental e 
patrimonial. 
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Pode fazer-se uma consideração idêntica relativamente ao princípio do devengo, 
no POCP denominado de princípio do acréscimo ou da especialização, na medida 
em que o PGCP acrescenta a problemática orçamental.  

“Face à característica das organizações integrantes do sector público não 
lucrativo, nomeadamente ao facto de estarem sujeitas a um orçamento e a um 
regime de legalidade dentro de um quadro económico-jurídico, este princípio 
aparece-nos com uma extensão que define o sentido que lhe deve ser dado no 
respeitante a custos e proveitos que resultam da execução do referido orçamento”21 
que, segundo refere o PGCP, se devem imputar quando se verificarem os 
correspondentes actos administrativos. Contudo, esse plano refere também que na 
data de encerramento do exercício, ainda que não se tenham verificado os actos 
administrativos, também deverão reconhecer-se na Conta de Resultado Económico 
e Patrimonial (Demonstração de Resultados) os custos efectivamente realizados 
pela entidade. Acrescenta ainda que nos casos em que não seja possível identificar 
claramente a corrente real dos bens e serviços, entender-se-á que os custos e 
proveitos se produziram quando se reconheçam os aumentos das obrigações ou 
direitos, ou as correcções valorativas que afectem os elementos patrimoniais. Este 
princípio, além de referir qual o momento em que se reconhecem os factos 
contabilísticos, também alude aos requisitos para a incorporação dos proveitos e 
custos num determinado período. 

3.2.3. Princípios não comuns 

 

Além das referidas diferenças de redacção, destaca-se também, da análise da 
figura 4, a existência de alguns princípios contabilísticos no PGCP aos quais o 
POCP não faz qualquer menção e que julgamos importante abordar, a saber: 
princípio do registo, princípio da imputação da transacção, princípio da correlação 
de proveitos e custos e o princípio da desafectação. 

O princípio do registo, não referido no POCP, é mais completo no PGCP do que 
no plano empresarial espanhol – Plan General de Contabilidad22 (PGC), na medida 
em que acrescenta que todos os factos devem ser alvo de registo seguindo uma 
ordem cronológica, sem que haja vazios, saltos ou lacunas da informação, e 
seguindo os procedimentos técnicos adequados que garantam a coerência interna da 

                                                           
21 Freitas (1999), pg. 16. 
22 Plan General de Contabilidad, Real Decreto 743/1990, de 20 de Dezembro. 
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informação. Este princípio visa assegurar que a informação contabilística seja 
oportuna e verificável23. 

O princípio da imputação da transacção, referido no PGCP e não no POCP, 
possui uma conotação orçamental daí a sua não inclusão no plano espanhol 
aplicável às empresas (PGC). Este princípio refere que a imputação da transacção 
deve fazer-se a activos, passivos, custos ou proveitos anuais ou plurianuais de 
acordo com as regras estabelecidas no plano de contas e outras normas a respeito. 
Refere também que no orçamento de despesas e receitas a imputação deve fazer-se 
da seguinte forma: 

• Imputação de despesas e receitas deve fazer-se de acordo com a sua 
natureza, e no caso das despesas também atendendo à sua finalidade; 

• As obrigações orçamentais, resultantes de custos, devem ser 
imputadas ao orçamento do exercício em que estas se realizem e com 
respeito aos respectivos créditos; os direitos imputar-se-ão ao 
orçamento do exercício em que se reconheçam ou liquidem. 

Este princípio visa estabelecer que todas as operações deverão estar 
perfeitamente identificadas. 

É referido também no PGCP que no caso de conflito entre o princípio da 
imputação da transacção e os restantes princípios devem prevalecer estes últimos, 
sobretudo tratando-se dos princípios do registo e do devengo (especialização ou 
acréscimo). 

O princípio da correlação de proveitos e custos, também não mencionado no 
POCP, refere que se deve indicar a relação entre custos realizados e proveitos 
necessários para o seu financiamento.  

A sua aplicação às entidades públicas carece de sentido e tem provocado muita 
polémica, isto se pensarmos numa correlação entre um proveito e um 
correspondente custo. Enquanto nas empresas os fins – vendas e serviços prestados, 
são obtidos com os meios – custos incorridos; nas entidades públicas parte-se da 
previsão de receitas para fazer face à prestação de uns serviços determinados, 
digamos que o limite dos custos vem determinado pelo nível de proveitos. Na 
Contabilidade Pública, as receitas não derivam na sua totalidade dos serviços 
prestados, mas sim de financiamentos obtidos (impostos, subsídios e transferências 
do Estado); os serviços são dirigidos a um conjunto de indivíduos que podem ou 
não beneficiar deles; além disso, os impostos arrecadados não têm nenhuma relação 

                                                           
23 Cfr. Mallado et al. (2004), pg. 144. 
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com os custos mas sim variam em função do poder de arrecadação da entidade. 
Assim, os proveitos obtidos resultam de fontes diversas sem qualquer relação 
directa com os custos incorridos. Portanto, não existe uma correlação directa entre o 
custo de um serviço e o proveito obtido com o mesmo, por isso muitos autores 
falam numa não correlação de proveitos e custos. Talvez por esta razão este 
princípio não tenha sido incluído no POCP. 

Por exemplo, no caso das amortizações, conforme refere Van Daniker24 “o 
princípio que subjaz ao conceito de amortização é o da correlação”. Contudo, a 
amortização entendida enquanto expressão contabilística da depreciação irreversível 
que o imobilizado sofre, nem sempre é levada a cabo no âmbito da Contabilidade 
Pública. Embora muitos defendam o não registo da amortização na Contabilidade 
Pública, sobretudo devido a questões de valorização de certos activos, na verdade o 
seu registo proporciona informação acerca do valor do imobilizado depreciado em 
virtude da sua utilização na prestação de um serviço, contribuindo para o cálculo do 
custo desse serviço, aspecto importante na prestação de contas. De acordo com o 
referido por Vela Bargues25, as amortizações apesar de estarem relacionadas com o 
princípio da correlação, devem ser vistas no âmbito público em função dos 
objectivos da própria Contabilidade Pública. Tendo em conta tais objectivos, e a 
pouca relevância da figura do resultado como medida do desempenho das entidades 
públicas, a necessidade de determinar as amortizações do imobilizado na 
Contabilidade Pública parece mais justificada e relacionada com um princípio de 
materialidade e com a determinação dos custos dos serviços, do que com base numa 
necessidade de estabelecer uma correlação de proveitos e custos.  

Apesar da inexistência de uma correlação directa entre cada proveito e um dado 
custo, este princípio deve ser interpretado, no âmbito da Contabilidade Pública, em 
termos globais da totalidade de custos e proveitos; por isso, o resultado de um 
período deve ser visto também em termos globais como a diferença entre proveitos 
e custos desse período. Em Portugal, associamos a inexistência de correlação 
directa ao princípio orçamental da não consignação. Contudo, o Governmental 

Accounting Standards Board (GASB) reconhece que, em certos casos excepcionais, 
poderão existir proveitos destinados a pagar serviços específicos. 

A inexistência de correlação directa entre proveitos e custos, vistos em termos 
individuais, deve-se também ao princípio da desafectação, mencionado no PGCP, 
eminentemente orçamental, que refere que, de um modo geral, os proveitos de 
carácter orçamental (receitas) destinam-se a financiar a totalidade dos custos dessa 

                                                           
24 Van Daniker (1980), pg. 83. 
25 Vela Bargues (1992), pp. 286 e 287. 
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natureza (despesas), sem que exista uma relação directa entre uns e outros. Mas, o 
próprio princípio da desafectação permite uma derrogação quando refere que 
existem casos excepcionais de despesas financiadas por receitas específicas, isto é, 
de recursos afectos a determinados fins. 

Em suma, como vimos o PGCP apresenta um conjunto de princípios 
contabilísticos mais amplo do que o POCP. Digamos que é evidente naquele plano 
a preocupação com a problemática orçamental. O POCP apenas refere do ponto de 
vista orçamental o princípio da não compensação, apresentando-o, contudo, como 
um princípio de regularidade financeira. Conforme já referido, em Portugal, os 
princípios orçamentais aparecem referidos na Lei 91/2001 de 20 de Agosto – Lei de 
Enquadramento Orçamental, aos quais as entidades obrigadas a aplicar o POCP 
também deverão atender. 

3.3. Resenha dos princípios contabilísticos adequados à Contabilidade Pública 

Atendendo ao referido anteriormente, quanto à comparação dos planos em 
estudo, e concordando com o referido por Carvalho26, podemos apresentar os 
seguintes princípios contabilísticos, de regularidade financeira, adequados ao 
sistema de Contabilidade Pública: 

1. Princípio da entidade contabilística 
2. Princípio da continuidade 
3. Princípio da uniformidade ou da consistência 
4. Princípio da importância relativa ou materialidade 
5. Princípio do registo 
6. Princípio da prudência 
7. Princípio da especialização do exercício 
8. Princípio da imputação da transacção 
9. Princípio do custo histórico 
10. Princípio da correlação de proveitos e custos27 
11. Princípio da não compensação 
12. Princípio da desafectação 

 

                                                           

26 Carvalho et al. (1999), pg. 185. 
27 Este princípio, como referido, deve ser entendido em termos globais da totalidade de proveitos e 
custos. 
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Juntamente com estes princípios, e uma vez que a Contabilidade Pública 
engloba também uma óptica orçamental, deveremos atender simultaneamente aos 
princípios orçamentais, referidos na Lei 91/2001, de 20 de Agosto, Lei de 
Enquadramento Orçamental, a saber: 

� Anualidade 
� Unidade e Universalidade 
� Não compensação 
� Não consignação 
� Especificação 
� Equilíbrio 
� Instrumentos de Gestão 
� Publicidade28. 

 

Alguns destes princípios orçamentais relacionam-se com os princípios 
contabilísticos, de regularidade financeira, anteriormente referidos. 

Em suma, podemos dizer que a aplicação do conjunto formado por todos os 
princípios, tanto de regularidade financeira como orçamentais, visa a obtenção da 
imagem fiel da situação económica, financeira e orçamental da entidade. 

4. Conclusão 

Em conformidade com o exposto, verificamos que o termo “princípio 
contabilístico” possui diferentes acepções, conforme a etapa de evolução da 
regulação contabilística. Actualmente, podemos definir princípios contabilísticos 
como macroregras básicas de um sistema contabilístico, cuja aplicação é 
imprescindível para a concretização dos objectivos da informação financeira e, 
portanto, para o alcance da imagem fiel da situação financeira, dos resultados e da 
execução orçamental de uma determinada entidade pública. São, portanto, as 
macroregras que regem a prática contabilística, ou seja, que regem o registo das 
operações contabilísticas. 

Os princípios contabilísticos do POCP português, baseiam-se no estipulado no 
POC das empresas, mas atendem às particularidades da Contabilidade Pública em 
Portugal. De forma idêntica se processa relativamente ao PGCP espanhol. 

                                                           
28 Questiona-se a classificação destes dois últimos como princípios orçamentais por não estarem 
directamente relacionados com o processo de elaboração e execução do orçamento. 
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O POCP apresenta um conjunto de princípios contabilísticos relacionados com a 
regularidade financeira, acrescentando ao referido pelo IASB, os princípios da 
entidade contabilística e o da não compensação. Hipóteses básicas ou pressupostos 
subjacentes são outras denominações às quais o IASB recorre para se referir aos 
princípios contabilísticos. 

Relativamente aos princípios existentes no POCP e no PGCP espanhol, 
verificamos que existem algumas diferenças, não apenas em termos de 
denominação, como também em termos de redacção. Para além disso, o PGCP 
apresenta quatro princípios inexistentes no POCP, a saber: registo, imputação da 
transacção, correlação de proveitos e custos e desafectação.  

Não obstante, podemos concluir que os princípios contabilísticos apresentados 
em ambos os planos possuem pontos coincidentes entre si, destacando-se, contudo, 
a ênfase da problemática orçamental evidenciada nos princípios contabilísticos 
apresentados no plano público espanhol e inexistente no POCP. 

Desta forma, consideramos que o PGCP é mais abrangente nos princípios 
contabilísticos que apresenta, considerando-se esses princípios adequados ao 
sistema de Contabilidade Pública. Tais princípios, juntamente com os princípios 
orçamentais referidos na Lei de Enquadramento Orçamental portuguesa, formam 
um conjunto de princípios de Contabilidade Pública fundamentais para o alcance da 
imagem fiel da situação financeira, económica e orçamental de qualquer entidade 
pública. 

Em suma, enquanto elemento de qualquer estrutura conceptual, os princípios 
contabilísticos revestem substancial importância no alcance dos objectivos da 
informação disponibilizada pelas demonstrações financeiras públicas, permitindo 
alcançar uma maior homogeneidade da informação e aumentar a comparabilidade 
da mesma. 

A tendência poderá ser, num futuro próximo, e em resultado do processo de 
harmonização da contabilidade a nível internacional, se definirem os mesmos 
princípios contabilísticos para o sistema de contabilidade pública dos diferentes 
países envolvidos nesse processo harmonizador. 
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