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Resumo 
 

O tema deste trabalho de investigação é a aplicação do Imposto sobre o Valor 

Acrescentado (IVA) nas autarquias locais. Após a análise de diversa legislação e alguma 

bibliografia, percebemos que estamos perante uma matéria bastante problemática, uma 

vez que o tratamento deste imposto varia nas autarquias. 

 

Nós pretendemos analisar se existe convergência de práticas e conformidade com a 

legislação em vigor. Tentámos também propor alterações a legislação em vigor de forma 

a reduzir as divergências observadas. 

 

Para o efeito procedemos a uma análise da legislação aplicável e podemos perceber as 

diferentes alterações ao longo do tempo, que tornaram esta legislação contraditória. Para 

atingir o objetivo traçado a metodologia utilizada foi o inquérito por questionário a uma 

amostra selecionada no universo das autarquias. 

 

O trabalho desenvolvido permitiu-nos concluir que em algumas situações o tratamento 

do IVA não se encontra de acordo com a legislação em vigor, existindo diferenças entre 

as diferentes autarquias que devem ser mitigadas através de uma legislação mais coerente. 

É também de referir que a dimensão das autarquias não é um fator relevante para a 

existência dessas diferenças. Quanto às propostas de alterações legislativas tendo em vista 

a redução das divergências encontradas, o contributo dado não foi o desejado, porque os 

dados obtidos não o permitiram. 

 

Palavras-Chave: Contabilidade Pública, Autarquias Locais, IVA, Normalização, 

Harmonização, Comparabilidade  
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Abstract 
 

The main subject of this research work is the way the value added tax (VAT) is applied 

to and by the Local Government Authorities. After analysing the legislation and some 

bibliography on this subject, it can be concluded that this is a problematic issue, since the 

Local Government Authorities have different approaches when it comes to the application 

of the VAT. 

  

We wanted to validate whether or not there is a convergence of practices and if the 

application of the VAT observes the existing legislation. We have also tried to propose 

amendments to this legislation, in order to reduce the divergences that were observed. 

 

For that purpose, we examined the applicable legislation and can now understand the 

different changes it was subjected to over time, which have made its application 

contradictory. The methodology used to achieve this goal included a questionnaire that 

was sent to a sample of Local Government Authorities in Portugal. 

 

The analysis developed allowed us to conclude that in some situations the application of 

the VAT is not in agreement with the current legislation and that its application by the 

Local Government Authorities is not uniform, what could be prevented through a more 

coherent legislation. It should also be noted that the dimension of the Local Government 

Authorities is not a relevant factor for the existence of these differences. In what concerns 

our proposals of legislative amendments to reduce the divergences found, our 

contribution was not as expected, as the data obtained did not allow it.   

 

Keywords: Public Accounting, Local Government Authorities, VAT, Standardization, 

Harmonization, Comparability 
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1. Introdução 
 

 Primeiramente será realizado um enquadramento do tema procurando mostrar a 

sua relevância. Em segundo lugar, serão elencados os objetivos do estudo e os seus 

contributos. Em terceiro lugar, será apresentada a metodologia seguida. Por último, será 

apresentada a estrutura da dissertação. 

O presente estudo envolveu, por um lado, uma revisão das sucessivas alterações 

ocorridas ao longo do tempo no tratamento contabilístico do IVA na vertente orçamental 

da contabilidade pública e, ainda, na contabilidade nacional. Neste contexto, procurou-se 

depois avaliar o atual grau de conformidade no tratamento contabilístico do IVA num 

conjunto de autarquias e, ainda, o grau de comparabilidade da legislação aplicável 

atualmente, relativamente a um conjunto de atividades consideradas problemáticas no 

âmbito destas instituições por alguns autores que irão ser referenciados ao longo da nossa 

revisão de literatura. Por fim, procurou-se avaliar se existem diferenças no tratamento do 

IVA nas diferentes autarquias, relacionadas com a sua dimensão, e nesta linha propor 

alterações à legislação atual como meio de reduzir as divergências observáveis a este 

nível.   

 

 

1.1. Enquadramento do tema 

 

 Ao longo do tempo tem-se assistido a alterações nas políticas contabilísticas 

adotadas no âmbito do Setor Público Administrativo (SPA) no nosso país. Os efeitos 

destas alterações não são muitas vezes devidamente mensurados, deste modo acaba por 

não se compreender em que medida estas alterações contribuem para uma representação 

mais fidedigna da realidade das entidades. Esta questão ultrapassa as fronteiras 

portuguesas, uma vez que o nosso país adotou o Sistema Europeu de Contas de 1995 

(SEC 95) de modo a que os resultados sejam comparáveis entre os Estados-Membros, o 

que implica que as respetivas contas assentem num sistema comum que se traduza em um 

quadro de referência de normas, definições, classificações e regras contabilísticas 

comuns. Assim o apuramento das contas nacionais passa pela utilização de um conjunto 

coerente de pressupostos. De facto, um dos conceitos presentes no SEC 95 é a 

comparabilidade a nível internacional, a qual é resultado do facto de Estados-Membros 
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terem de apresentar os dados da contabilidade nacional a todos os organismos 

internacionais de acordo com as regras do SEC 95, os quais são compatíveis com o 

Sistema de Contabilidade Nacional. Esta compatibilidade é fulcral para a 

comparabilidade entre diferentes países. Deste modo, não é possível alcançar a coerência 

se os conceitos diferirem de país para país e por conseguinte a comparabilidade. 

 É de referir, que a contabilidade pública é uma das fontes de informação para a 

contabilidade nacional, pelo que os pressupostos contabilísticos adotados por uma 

entidade do SPA não influenciam somente o próprio organismo, uma vez que a 

informação produzida será utilizada no contexto da Consolidação das Contas Públicas e 

respetiva determinação da Conta Geral do Estado e, por sua vez, o apuramento das contas 

nacionais. Assim sendo, é essencial que os procedimentos sejam harmonizados e que a 

legislação seja coerente entre si e com o previsto no SEC 95. 

 Neste contexto, a primeira fase da presente investigação visou estudar e abordar 

as sucessivas alterações ao tratamento do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) no 

âmbito do SPA, já que foi nosso objetivo estudar o tratamento deste imposto por parte 

das autarquias nacionais. 

 

 

1.2. Objetivos e contributos do estudo 

 

Face ao exposto, e considerando o contexto legislativo e contabilístico do ano de 

2019, relativamente às autarquias, definimos dois objetivos gerais para o presente estudo: 

 

a) Analisar a legislação relacionada com o IVA e (i) verificar se as variações nela 

ocorridas podem continuar, no momento atual e até no futuro, a promover 

diferenças no tratamento contabilístico deste imposto pelas autarquias e (ii) se 

existe harmonização na forma como o IVA e sua legislação é aplicada por estas 

instituições no presente ano de 2019; 

 

b) Propor em função dos dados obtidos para o objetivo anterior (e no caso destes o 

justificarem ou o permitirem) eventuais alterações à legislação atual do IVA no 

sentido de contribuirmos para a redução das divergências observáveis no 

tratamento deste imposto por parte das autarquias.   
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Em função dos objetivos gerais acima enunciados e como forma de atingirmos os 

resultados a que nos propomos, enunciamos seguidamente quatro questões de 

investigação através das quais se pretendem obter as respostas necessárias ao nosso 

estudo: 

 

1ª Questão: Tendo existindo sucessivas alterações às normas que regulamentam o 

tratamento orçamental e patrimonial do IVA por parte das autarquias, estas 

alterações continuam a promover hoje divergências no tratamento 

contabilístico deste imposto?  

 

2ª Questão: Será que atualmente existem divergências no tratamento contabilístico do 

IVA entre autarquias? Se sim, quais as principais? 

 

3ª Questão: Existem divergências na forma como as autarquias aplicam hoje as normas 

do IVA relativamente a um conjunto de atividades identificadas como sendo 

as mais problemáticas? 

 

4ª Questão: A dimensão das autarquias pode promover divergências na forma como 

ocorre o tratamento contabilístico do IVA hoje ou no futuro?  

 

 No cumprimento dos objetivos e em resposta às questões de investigação acima 

elencadas. O presente trabalho permitiu-nos perceber que existem divergências no 

tratamento do IVA nas autarquias, derivadas da legislação que estas aplicam que é 

claramente contraditória entre si. É também de referir, que existem divergências na 

aplicação do IVA a um conjunto de atividades consideradas problemáticas neste âmbito, 

como por exemplo, as operações que executam no âmbito dos seus poderes de autoridade. 

Tendo em conta a homogeneidade da nossa amostra no que respeita à dimensão 

das autarquias, visto que 95% foram consideradas de grande dimensão, não se considerou 

que a dimensão das mesmas fosse um facto relevante na criação de divergências no 

tratamento contabilístico do IVA. 

Quanto às propostas de alterações legislativas em função dos resultados obtidos, 

tendo em vista a redução das divergências observadas no tratamento do IVA, não foi 

possível dar o contributo pretendido, visto que os dados obtidos assim não o permitiram. 
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1.3. Metodologias adotadas 
 

A definição de uma metodologia depende das questões de investigação a que o 

investigador se propõe dar resposta. Deste modo, face aos objetivos acima propostos, para 

o desenvolvimento do trabalho será utilizada uma metodologia de inquérito por 

questionário para a obtenção dos dados, procedendo-se depois a uma análise desses dados 

que permita chegar a conclusões que respondam às questões de investigação propostas. 

Deste modo, no que se refere ao presente estudo a amostra foi selecionada de entre 

as 308 autarquias existentes em Portugal, continental e insular. Assim, para a elaboração 

do estudo prático foi selecionada uma amostra de 34 autarquias, o que representa cerca 

de 11% do total das autarquias. A amostra é constituída pelas autarquias das regiões do 

Baixo Alentejo, Alentejo Litoral e Algarve. 

O critério de seleção das autarquias a envolver no presente estudo teve por base o 

estudo de Silva (2014), no qual se procurou selecionar um conjunto de autarquias dentro 

do universo das autarquias portuguesas. Para além disso, é de salientar também a 

proximidade geográfica e as realidades económicas e sociais similares das autarquias 

presentes na amostra.   

A recolha de dados para a concretização do estudo acima elencado, foi realizada 

através de um inquérito por questionário (Apêndice I), que foi elaborado através da 

ferramenta online “Formulários do Google”, enviado depois por e-mail juntamento com 

um ofício anexo (Apêndice II), no dia 18 de março e teve prazo de resposta até ao dia 18 

de abril, sendo dirigido ao responsável financeiro de cada uma das autarquias da nossa 

amostra. 

O inquérito foi elaborado de maneira a que a resposta fosse fechada e obrigatória, 

facilitando assim o tratamento estatístico e análise dos dados. 

O inquérito foi constituído por três grupos: o primeiro referente à caraterização do 

respondente, o segundo relativo à caraterização da entidade e o terceiro referente aos 

procedimentos contabilísticos da entidade relativamente ao IVA.   

 

 

1.4. Estrutura do presente trabalho 
 

O primeiro capítulo procura descrever a nossa revisão de literatura acerca do tema, 

o qual se encontra direcionado para a contabilidade pública. Assim, este capítulo 
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encontra-se dividido em quatro subcapítulos: em primeiro lugar, procuram-se apresentar 

as bases contabilísticas no setor público, nomeadamente a dicotomia entre o regime de 

caixa e o regime do acréscimo; em segundo lugar procura-se explicitar os conceitos de 

harmonização e normalização contabilística; em terceiro lugar, apresenta-se a relação 

entre a contabilidade nacional, a contabilidade pública e o SEC e, em quarto lugar, 

apresentamos uma exposição sobre o conjunto de legislação com impactos em Portugal 

no âmbito do IVA. 

 O segundo capítulo incide sobre o estudo empírico e sobre a apresentação dos seus 

resultados. Por fim será apresentada uma síntese conclusiva acerca do trabalho realizado.  

 



 

6 
 

2. Revisão de Literatura 
 

 Uma vez que o objetivo deste trabalho está relacionado com a vertente da 

contabilidade pública, procurou-se efetuar uma revisão de literatura acerca do tema, 

direcionada para a temática do IVA no setor público. Assim, em primeiro lugar, procurou-

se expor as bases contabilísticas no setor público, nomeadamente a dicotomia entre o 

regime de caixa e o regime do acréscimo. Em segundo lugar, procurou-se fazer referência 

aos diferentes normativos contabilísticos que procuram a harmonização e normalização 

contabilística no setor público. Na continuação pretendeu-se explicitar o SEC, conceito 

fulcral para o tema em causa e, por fim, procurou-se explanar o tratamento do IVA no 

setor público. 

 

2.1. Bases contabilísticas no âmbito das reformas do setor público 

 

O International Federation of Accountants Public Sector Comittee (IFC-PSC) já 

reconhecia a existência de dois regimes contabilísticos, o regime contabilístico em base 

de acréscimo e o regime contabilístico em base de caixa, admitindo que existem duas 

variações decorrentes desses dois regimes, o regime do acréscimo modificado e o regime 

de caixa modificado (IFAC:PSC, 2000). Explicitando, no que respeita às bases 

contabilísticas adotadas pelas entidades públicas, são de referir quatro bases 

contabilísticas distintas: (i) a base de caixa, na qual os acontecimentos e as transações se 

reconhecem no momento em que são pagos ou recebidos; (ii) a base de caixa modificada, 

onde se reconhecem as transações e acontecimentos que ocorrem durante o exercício, 

sendo também registadas as contas não pagas e/ou a receber após o fim do exercício, 

relacionadas com as transações e acontecimentos de referência; (iii) a base do acréscimo 

modificada, onde são reconhecidas as transações e outros eventos num regime de 

acréscimo, mas onde determinadas classes de ativos e passivos não se reconhecem; e (iv) 

a base do acréscimo completa (full accrual basis), segundo a qual as operações e outros 

acontecimentos se reconhecem quando ocorrem, deste modo os acontecimentos e as 

transações são registados e reconhecidos nas demonstrações financeiras nos períodos a 

que respeitam (Christiaens & Brecht, 2009).  
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Assim, as bases contabilísticas constituem uma questão relevante, pois estão 

presentes no âmbito da New Public Management (NPM), como uma das caraterísticas 

gerais presentes nas reformas da contabilidade pública, nas últimas décadas a nível 

mundial, nomeadamente: a utilização da base do acréscimo (aproximando-se da 

contabilidade empresarial), o aproximar da contabilidade pública à contabilidade nacional 

(eliminações e reclassificações facilitadas e de maior confiança) e a harmonização dos 

diversos sistemas contabilísticos referentes aos vários níveis do governo em cada país 

(Jorge & Jesus, 2012). 

Neste contexto têm sido realizados ao longo do tempo diversos estudos empíricos 

que versam sobre as reformas no âmbito da contabilidade pública (Lazzinni, 2011), 

constando-se que existem autores que defendem os benefícios da utilização das ideias 

provenientes da NPM, isto é, a utilização da base do acréscimo em detrimento da base de 

caixa, proporcionado uma melhor tomada de decisão (Chan, 2003); por outro lado 

existem autores que criticam a utilização das ideias da NPM, existindo assim duas 

posições distintas no que se refere à sua adoção (Liguori et al., 2011). Os autores com 

maior relevância neste tema defendem que os princípios que constam nesta reforma 

favorecem a informação relativa às tomadas de decisão com a obtenção de informação 

útil e diversificada, e à responsabilização através da implementação de sistemas de 

auditoria, conjuntamente com a avaliação das entidades públicas, da informação 

orçamental tradicional (que subsiste através da integração da contabilidade financeira), 

da adoção da base do acréscimo nos sistemas contabilísticos e da implementação de 

sistemas integrados de gestão na ótica do utilizador (Jesus, 2010). 

Assim, os governos têm vindo a adotar a base do acréscimo nos seus sistemas 

contabilísticos como é demonstrado pela afirmação "In the last two decades, governments 

have transformed-or are in the process of transforming-their financial statements to ones 

based on accrual accounting principles”1 (Torres, 2004). No âmbito das administrações 

públicas nacionais os dados advêm dos próprios sistemas nacionais de contabilidade 

pública, e que, perspetivando uma não convergência relativamente às contas nacionais, a 

contabilidade pública que tradicionalmente tem sido baseada num regime de caixa, tem 

vindo a adotar ultimamente o regime do acréscimo (Jorge & Jesus, 2012). 

Assim, durante muitos anos, a base de caixa predominou na contabilidade pública 

sendo ainda atualmente utilizada em alguns países, Portugal é um exemplo disso. No 

                                                           
1 Nas últimas duas décadas, os governos transformaram ou estão em processo de transformação as suas 
demonstrações financeiras em princípios baseados na contabilidade do acréscimo.  
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entanto a base do acréscimo fomenta a idoneidade e permite atingir um melhor sistema 

de informação financeira (França, 2013). Este propósito é alcançado mediante uma 

melhor tomada de decisão, gestão financeira e planeamento, que irá permitir uma melhor 

análise de desempenho, através de uma análise comparativa mais adequada das 

demonstrações financeiras. De acordo com Christiaens & Brecht (2009), a utilização do 

regime do acréscimo permite ainda o melhoramento da responsabilização para com o 

público, já que faculta dados financeiros e informação sobre a utilização dos recursos 

mais transparentes e de maior confiança. 

Logo, e segundo Christiaens et al. (2015), no que respeita à inserção do regime do 

acréscimo na vertente orçamental, este tem sido um tema relevante, abordado em diversos 

estudos que têm mostrado que diversos países utilizam este regime nos seus sistemas de 

relato financeiro, não o fazendo na ótica orçamental (preparação e relato da execução 

orçamental).  

É de referir, ainda, que mesmo existindo uma tendência generalizada para no setor 

público existir a transição da contabilidade de base de caixa para a base do acréscimo, 

deve também existir uma distinção entre o reporte financeiro (base do acréscimo 

modificado ou completo) e a vertente orçamental (base de caixa mista e compromissos), 

pois estas diferem nas práticas e formas de implementação, variando entre diferentes 

países (Christiaens et al., 2015).  

Assim e de acordo com Christiaens et al. (2015), como resultado da diversidade 

existente entre sistemas contabilísticos públicos implementados em diferentes países, 

suscitou-se a necessidade de harmonização dos ditos sistemas através do recurso às 

normas internacionais de contabilidade pública denominadas International Public Sector 

Accounting Standards (IPSAS), publicadas por um organismo internacional denominado 

International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB). De realçar, por fim, 

que as IPSAS estão a ser adotadas internamente em muitos países, de onde se realça 

Portugal, conforme se procura abordar no ponto seguinte.  

 

 

2.2. Harmonização e normalização contabilística nos Setores Público e Privado  

 

 Uma sociedade é influenciada por diversos fatores, os ambientais e os 

tecnológicos são exemplos disso, originando assim diversos valores sociais que, por 

consequência, influenciam os processos institucionais e a necessidade de informação 
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sobre os mesmos (Hofstede, 2001). Segundo Nobes & Parker (2008), poderá ser esta a 

razão para a existência de diferentes sistemas contabilísticos, que variam de país para 

país, uma vez que cada um desenvolve e adapta o seu sistema de acordo com as suas 

necessidades e valores sociais. 

 Assim, e de acordo com Carvalho et al. (2012), existem atualmente novas 

exigências no que respeita à contabilidade e à prestação de contas nas entidades públicas 

que justificam a necessidade de harmonização e normalização internacional da 

contabilidade do setor público. Neste contexto Amenabar (2001) entende a harmonização 

contabilística como um processo em que vários países por meio de um acordo, efetuam 

alterações nos seus sistemas contabilísticos com o intuito de torná-los mais compatíveis, 

partindo de uma teoria geral da contabilidade e de uma estrutura conceptual comum que 

passe a fundamentar as suas normas contabilísticas. Refere também este autor, que as 

normas devem ter em linha de conta as particularidades de cada país dentro de um 

contexto de integração económica, promovendo a conciliação entre a harmonização das 

normas contabilísticas e as caraterísticas de cada país. Logo, e segundo Krisement (1997) 

a harmonização deve, portanto, evoluir no sentido da comparabilidade, esclarecendo que 

esta se verifica quando as informações relativas às transações e outros eventos similares 

são reunidas e divulgadas através dos mesmos métodos contabilísticos. 

 Segundo Lemos (2006), o conceito de normalização contabilística é definindo 

como um “processo que visa a uniformidade das práticas contabilísticas” enquanto a 

harmonização corresponde a um “processo que atende mais às especificidades 

económicas, sociais e culturais de cada país”.  

 Deste modo, a normalização é um processo que visa a uniformidade, ou seja, a 

implementação de normas uniformes em todos os países enquanto a harmonização é um 

movimento que procura a harmonia e implica tanto uma reconciliação dos diferentes 

pontos de vista como permite exigências diferentes em países individuais, sem a 

existência de qualquer conflito lógico (Canibaño & Mora, 2000; Giner & Mora, 2001). 

Portanto, a normalização é um mecanismo que contribuiu para a harmonização.  

Neste contexto, refere Viana et al. (2016) que a normalização internacional da 

contabilidade do setor público foi motivada por diversas razões, tais como: 

 A globalização e a crise financeira mundial, que criou uma maior preocupação na 

avaliação das performances económicas e financeiras dos vários governos de cada 

país; 
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 A necessidade de relatar informação financeira e contabilística a entidades 

externas e organismos reguladores da União Europeia (UE) e até mundiais, de que 

é exemplo o Fundo Monetário Internacional (FMI); 

 

 A aposta do Setor Privado na Normalização Contabilística com a implementação 

do Sistema de Normalização Contabilística (SNC), normativo baseado nas 

normas do IASB implementado em Portugal.  

 

Segundo Barroso et al. (2015) constata-se então a necessidade de tornar a 

informação financeira mais acessível, tanto a empresas e organizações como a outras 

entidades externas, independentemente do seu local de origem ou de atuação. No entanto, 

é de referir que a adoção de um novo normativo a nível mundial não é um processo fácil, 

tendo em conta o ordenamento jurídico de cada país, bem como outras questões de 

natureza cultural e política que podem condicionar o processo de convergência. 

Logo, e de acordo com Kwok & Sharp (2005), podem ser identificadas quatro 

partes interessadas no processo de normalização, com diferentes poderes no que respeita 

ao impacto que podem ter no seio da questão: i) utilizadores de relatórios financeiros 

(demonstrações financeiras); ii) preparadores da informação financeira; iii) auditores 

independentes; e iv) reguladores nacionais de normas contabilísticas. Segundo estes 

autores, o processo de normalização contabilística não implica uma resposta única, mas 

sim escolhas entre visões de diversos indivíduos e grupos com interesses, muitas vezes 

diferentes e incompatíveis. Assim, o processo de convergência das normas contabilísticas 

procura melhorar a comparabilidade das demonstrações financeiras de modo a satisfazer 

as necessidades dos diferentes stakeholders dos mercados internacionais (Choi, 2003). 

No que respeita ao setor privado, podemos dizer que o processo de harmonização 

contabilística internacional teve o seu início a partir de 1973 com a criação do 

International Accounting Standards Committee (IASC), organismo independente que 

tinha por objetivo formular e publicar um novo referencial de normas contabilísticas que 

fosse mundialmente aceite, direcionado para o setor privado. Este organismo foi proposto 

pelo Accountants International Study Group (AISG) e pelo International Cordenation 

Committee for the Accountancy Profession (ICCAP), órgãos anteriormente criados, com 

o objetivo de desenvolver estudos comparativos de práticas, bases e normas 

internacionais de contabilidade (Pegado & Saraiva, 2015). 
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O IASC foi então um órgão criado por iniciativa de associações de vários países, 

com a finalidade de coordenar, a nível mundial, a profissão de contabilista e de elaborar 

normas de aplicação universal. O principal objetivo da criação deste organismo foi o 

desenvolvimento de um modelo de harmonização que proporcionasse, aos mercados 

financeiros, informação verdadeira e apropriada que servisse de apoio à tomada de 

decisão de cariz económico e financeiro (Barroso et al. 2015). Com o passar do tempo, a 

influência do IASC nos sistemas contabilísticos mundiais e no processo de harmonização 

e normalização foi sendo cada vez maior, tendo originado até a necessidade de este ser 

reestruturado em termos da sua composição e organização interna, passando a denominar-

se International Accounting Standards Committe Fundation (IASCF). 

Neste contexto, surge, entretanto, o International Accounting Standard Board 

(IASB), uma estrutura dentro do referido IASCF, que continuou o trabalho do IASC, 

mantendo assim a emissão de normas internacionais de contabilidade para o setor 

privado, atualmente conhecidas como International Financial Reporting Standards 

(IFRS). Estas são normas de alta qualidade que visam a transparência e comparabilidade 

das informações que constam nas demonstrações financeiras e em outros relatórios 

contabilísticos, o que facilita o entendimento dos participantes nos mercados de capitais 

e de outros utilizadores da contabilidade na tomada de decisão. 

Logo, o processo de convergência entre as normas internacionais de contabilidade 

tornou-se cada vez mais importante em virtude das transformações verificadas em todo o 

mundo nos últimos anos, e do processo acelerado de globalização da economia. Nobes & 

Parker (2012) reconhecem a importância da convergência entre as normas, e consideram 

que o IASB possui a liderança do processo de harmonização internacional.  

É de referir, ainda, outro organismo internacional que surge em 1977, o 

International Federation of Accounts (IFAC), que tem como missão incentivar e apoiar 

a realização de auditorias de alta qualidade. Posteriormente surge o IPSASB, um 

organismo independente, criado pelo IFAC, com o princípio de criar normas 

contabilísticas de alta qualidade para fins de natureza geral, para entidades do setor 

público em todo o mundo. Um dos seus principais objetivos é fomentar a convergência 

entre as normas internacionais e as normas nacionais, melhorando assim a qualidade e 

comparabilidade das demonstrações financeiras a nível mundial. Atualmente é composto 

por elementos de diversas organizações, o FMI e o Banco Mundial são exemplos disso. 

 Deste modo podemos constatar que a convergência de normas contabilísticas é 

essencial atualmente pelos motivos anteriormente referidos, ainda para mais quando 
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existe uma economia cada vez mais global. De um lado temos o IASB que emite normas 

(IFRS) para o setor privado, do outro temos o IPSASB que emite normas (IPSAS) para o 

setor público. O objetivo na emissão destas normas será sempre a máxima convergência, 

contudo aquando da sua implementação nunca poderão ser esquecidas as especificidades 

de cada país. 

 

 

2.3. A Contabilidade Nacional, a Contabilidade Pública e o Sistema Europeu de 

Contas  

 

A contabilidade pública baseia-se numa ótica de gestão e controlo de tesouraria, 

enquanto a contabilidade nacional está vocacionada para a análise e avaliação 

macroeconómica (Conselho das Finanças Públicas, 2014). Assim, a contabilidade 

nacional de um país poderá ser definida como o sistema de contas que, de forma agregada, 

regista as transações ou fluxos económicos entre os vários agentes durante um 

determinado período de tempo (Santos, 2007). No quadro seguinte (Quadro 1) 

procuramos comparar estas duas realidades: 
 

Quadro 1 – Comparação entre Contabilidade Pública e Contabilidade Nacional 

 Contabilidade Pública Contabilidade Nacional 

Utilizadores Credores, investidores, 

instituições e analistas 

financeiros, contribuintes, 

representantes dos eleitores e 

cidadãos. 

Governos, instituições 

comunitárias, analistas e 

decisores de políticas públicas e 

outros agentes da vida 

económica e social. 

Objetivos Prestação de contas 

(Accountability) 

Tomada de decisão 

Análise e avaliação 

macroeconómica 

Disponibilizar informação para 

a monotorização do grau de 

eficácia das políticas públicas 

Necessidades de 

Informação 

Informação relativa à posição 

financeira, desempenho e 

fluxos financeiros da entidade 

Dados agregados de forma a 

permitir a disponibilidade de 

informação para a tomada de 
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decisão no âmbito de políticas 

públicas 

Finalidades Tomada de decisão por parte 

dos utilizadores das 

Demonstrações Financeiras 

Análise dos efeitos das políticas 

económicas e outras.  

Tomada de decisão e 

formulação de políticas públicas 

Regras de 

Reconhecimento 

Contabilidade orçamental - 

base de caixa 

 Contabilidade patrimonial – 

base do acréscimo 

Base do acréscimo para todas as 

transações (monetárias e não 

monetárias) 

Regras de 

Mensuração 

Custo histórico (de aquisição 

ou de produção) 

Valor de mercado em algumas 

situações 

Preços de mercado 

Fonte: (Gonçalves & Quinaz, 2013) 

 

Neste contexto, a crise da dívida soberana reforçou a necessidade de os governos 

demonstrarem estabilidade financeira e a apresentação dos dados orçamentais de forma 

mais rigorosa e transparente é fulcral para que isso possa ser concretizado. A Diretiva 

2011/85/UE do Conselho (Diretiva dos Quadros Orçamentais), reconheceu o papel 

fundamental desempenhado pela supervisão da UE no que respeita aos dados 

orçamentais, devendo estes ser exaustivos, fiáveis e comparáveis entre os Estados-

Membros. Por conseguinte, define regras relativas aos quadros orçamentais dos Estados-

Membros que são necessárias para garantir o cumprimento do previsto no artigo 126.º do 

Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, que procura evitar défices 

orçamentais excessivos. O enquadramento contabilístico de supervisão orçamental da UE 

é o SEC. 

Em Portugal foi adotado o SEC 952 para as contas nacionais e regionais, o qual 

consiste no "quadro contabilístico aplicável a nível internacional com o objetivo de 

descrever de forma sistemática e pormenorizada o total de uma economia (isto é, uma 

região, país ou grupo de países), seus componentes e suas relações com outras economias" 

(Conselho Europeu, 1996). Este sistema de contas substituiu o SEC de 1970, e 

                                                           
2 Aprovado pelo regulamento CE n.º 2223/96 de 25 de junho 
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estabeleceu segundo Santos & Sarmento (2010) uma metodologia comum relativamente 

às normas, definições, nomenclaturas e regras contabilísticas com o intuito de permitir a 

elaboração de contas e quadros em bases comparáveis, tendo em conta as necessidades 

da Comissão Europeia (CE). 

Apesar de o SEC 95 se concentrar na informação necessária à UE, a elaboração 

deste teve em conta a comparabilidade com o Sistema de Contas Nacionais (SCN), que é 

um conjunto de diretrizes mundiais relativas à contabilidade nacional que foi elaborado 

em conjunto pelas Nações Unidas, FMI, Comissão das Comunidades Europeias, 

Organização para a Cooperação e para o Desenvolvimento Económico (OCDE) e Banco 

Mundial. De acordo com Costa (2014) o seu objetivo reside sempre na comparabilidade 

entre as contas de cada Estado-Membro, que deverão ser sempre elaboradas com base 

num único conjunto de princípios, para que não haja interpretações divergentes. Desta 

forma, a informação deverá ser tão precisa, completa e oportuna quanto possível, de 

forma a assegurar a máxima transparência. O SEC ao ter como referencial o SCN das 

Nações Unidas, permite igualmente a comparabilidade internacional dos resultados 

estatísticos para além do espaço da UE. 

Nos termos do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, a passagem à 

terceira fase da União Económica e Monetária depende da apreciação pelo Conselho 

Europeu da situação dos países de acordo com os critérios de convergência como a 

inflação, o défice das administrações públicas, dívida pública, a estabilidade das taxas de 

câmbio e o nível das taxas de juro de longo prazo. Assim, com o SEC 95 foi possível 

obter princípios universais para o cálculo do défice orçamental e da dívida pública, os 

quais são expressos relativamente ao PIB. 

Deste modo, a aplicação do SEC 95 nos diferentes Estados-Membros permitiu 

detetar as discrepâncias entre as práticas utilizadas em cada país e o previsto no SEC, o 

que originou em diversos países uma revisão nas contas, de que Portugal é um exemplo. 

É de realçar, ainda, que no contexto do SEC 95, no que respeita à determinação 

dos agregados base relevantes aos critérios de convergência existem especificidades do 

setor da administração pública de cada estado membro. Veja-se por exemplo as diferenças 

existentes na metodologia de cálculo do défice na ótica da contabilidade pública e da 

contabilidade nacional, que levou a que os Estados-Membros sejam obrigados a fornecer 

à comissão o défice orçamental apurado nas contas públicas de acordo com os seus 

próprios pressupostos e, para além disso, os dados que levam à passagem deste para a 

ótica da contabilidade nacional (Instituto Nacional de Estatística, sem data). 
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Em Portugal verifica-se o referido no parágrafo anterior, onde apesar da 

contabilidade nacional provir da contabilidade orçamental, os pressupostos de cada uma 

são distintos, o que implica a não existência de uma relação direta entre as despesas 

apresentadas na contabilidade orçamental e os gastos do Estado que são apresentados na 

contabilidade nacional. Esta disparidade pode resultar, entre outras, das seguintes 

situações (Pinto et al. 2013): 

 A diferente delimitação do que se considera no âmbito da AP, uma vez que 

se excluem os produtores públicos, em que mais de 50% das vendas cobrem os 

custos de produção3; 

 A contabilidade orçamental baseia-se numa ótica de caixa ao contrário da 

contabilidade nacional que se baseia numa ótica de acréscimo. Assim, nesta última 

não são consideradas despesas de anos anteriores, mesmo que pagas no período 

de vigência de um orçamento num determinado ano económico, incluindo-se as 

despesas desse ano económico, mesmo que ainda não tenham sido pagas; 

 As receitas obtidas através de fundos comunitários devem ser 

contabilizadas no ano das despesas decorrentes da utilização desses fundos para 

efeitos da contabilidade nacional. Na contabilidade orçamental, estas receitas 

constituíam saldos que influenciavam positivamente a Conta Geral do Estado4. 

 

Em setembro de 2014, o SEC 95 foi substituído pelo SEC 2010, sistema que se 

encontra atualmente em vigor. O SEC 2010 revê as normas comuns, classificações e 

regras de contabilidade nacional aplicáveis aos Estados-Membros na elaboração das 

contas nacionais. Segundo Costa (2014), esta revisão tornou-se necessária em virtude das 

                                                           
3 Salienta-se que, de acordo com o SEC 95 (1996) para a determinação do tipo de produtor e do setor 
para as instituições sem fins lucrativos (ISFL) privadas, deve ser aplicado o critério dos 50%. Se mais 
de 50% dos custos de produção forem cobertos pelas vendas, a unidade institucional é considerada um 
produtor mercantil e é classificada nos setores das sociedades não financeiras e financeiras. Se as 
vendas cobrirem menos de 50% dos custos de produção, a unidade institucional é outro produtor não 
mercantil e é classificada no setor ISFL. Recorde-se que as ISFL não mercantis que são controladas e 
financiadas na sua maioria pelas administrações públicas são classificadas no setor das administrações 
públicas. 

4 O Ofício Circular 2/2005 da DGO, de 12 de maio, pretendeu ultrapassar esta divergência através da 
introdução, no ano de 2004, de uma nova metodologia de contabilização dos fundos comunitários. 
Estes fundos devem ser considerados como operações extraorçamentais até se traduzirem em despesa 
orçamental.  
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alterações que se verificaram na sociedade e particularmente nos últimos vinte anos, 

nomeadamente as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), da crescente 

importância dos ativos fixos tangíveis, a propriedade intelectual de produtos e serviços, 

bem como outros fenómenos associados à globalização. A adoção deste sistema 

verificou-se à escala mundial, estando este sistema nos aspetos fundamentais em 

concordância com o SCN 2008 das Nações Unidas. 

Uma das principais novidades da informação a disponibilizar está relacionada com 

as contas de património não financeiro por setor institucional que vem complementar o 

quadro de fluxos com informação sobre stocks. As alterações mais relevantes 

introduzidas pelo SEC 2010 são as seguintes (Costa, 2014): 

 As despesas em I&D que no SEC 95 eram consideradas custos de exploração da 

entidade, sendo registadas como consumo intermédio ou remunerações, passaram 

a ser registadas como investimento (Formação Bruta de Capital Fixo). É a 

alteração de natureza metodológica com mais impacto no PIB; 

 As Sociedades Gestoras de Participações Sociais (SGPS), anteriormente 

classificadas na sua maioria como sociedades não financeiras, passaram a ser 

classificadas como sociedades financeiras; 

 A classificação de unidades institucionais públicas, ou a forma como se determina 

se uma determinada entidade faz parte do universo das Administrações Públicas 

(como é o caso de entidades reguladoras, Hospitais EPE, CP, Parpública, entre 

outras…) com as suas despesas e receitas a contar para o cálculo do défice; 

 O fundo de pensões para o Estado deixou de contribuir positivamente para o saldo 

orçamental no momento em que é realizado, ou seja, não existe o registo de uma 

receita com efeito no saldo, pois a transferência do fundo de pensões passa a ser 

considerada uma operação financeira; 

 O âmbito do investimento em equipamentos militares foi alargado, abrangendo as 

despesas em material militar, seja através da aquisição de bens, seja de produção 

própria, passando a incluir-se neste conceito, os sistemas de armamento, 

compreendendo veículos militares, navios de guerra, submarinos, aviões militares 

etc.  

 

Para a CE, num relatório emitido por esta, em 2013, e dirigido ao Conselho 

Europeu e ao Parlamento é referido que:  
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"(…) os acontecimentos recentes, em particular os casos de apresentação de 

informação financeira inadequada por parte de alguns Estados-Membros, 

demonstram que o sistema para as estatísticas orçamentais não reduziu 

suficientemente o risco de que os dados apresentados ao Eurostat tenham uma 

qualidade insuficiente. Para além disso, o impacto da crise económica e financeira 

acentuou a necessidade de se reforçar a estrutura da governação económica na 

área do euro e em toda a União Europeia".  

 

Deste modo, para a CE é fundamental que se obtenham dados, de todos os países, 

que sejam coerentes e comparáveis entre si, baseados no princípio da contabilidade do 

acréscimo, realçando-se, ainda, que este princípio deve acompanhar os registos 

contabilísticos da contabilidade microeconómica (de cada uma das entidades que 

compõem o setor público), constituindo o princípio orientador da contabilidade pública 

de cada Estado-Membro (Comissão Europeia, 2013).  

 

 

2.4. As administrações públicas e o Imposto sobre o Valor Acrescentado 

  

 No que respeita ao IVA, a questão primordial é a que concerne à contabilização 

do IVA na vertente orçamental. Assim, a Circular n.o 1101, Série A de 21 de agosto de 

1985 da Direção Geral do Orçamento (DGO), relativamente à classificação económica 

do IVA determinava o seguinte: 

 O IVA suportado (dedutível ou não) deveria integrar a mesma rúbrica de 

classificação económica; 

 O IVA liquidado seria considerado como uma receita orçamental, integrando a 

mesma rúbrica de classificação orçamental; 

 O apuramento seria tratado como uma despesa ou receita orçamental consoante 

o imposto fosse a pagar ou a reembolsar, respetivamente, sendo integrados nas 

rúbricas “outras despesas correntes” ou “outras receitas correntes”. 

 

Assim de acordo com a circular anteriormente referida os registos contabilísticos 

eram realizados pelo valor ilíquido, isto é, o valor de venda ou o valor de compra, 

acrescido do respetivo IVA, no orçamento correspondente (da receita ou da despesa). Os 

valores resultantes do apuramento do imposto, em cada período, são registados no 
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orçamento da receita, no caso do imposto ser a reembolsar pelo Estado ou no orçamento 

da despesa caso seja imposto a pagar ao Estado. 

No POCP, a movimentação patrimonial do imposto (dedutível ou liquidado) passa 

apenas por contas de terceiros, sendo o IVA contabilizado na conta 24 (Estados e outros 

entes públicos). Deste modo, a solução proposta na Circular n.o 1101 da DGO não 

comtemplava o tratamento do IVA na vertente patrimonial.  

Segundo Borges et al. (2006), o IVA é um imposto que sendo dedutível não 

implica um custo para a entidade uma vez que esta “atua” apenas como sua coletora. 

Assim, os agentes económicos limitam-se a entregar ao Estado o montante 

correspondente à diferença entre o imposto liquidado proveniente das suas vendas e o que 

lhes seja liquidado nas suas compras. Logo, o tratamento do IVA na vertente patrimonial 

no POCP era incoerente com o proposto na vertente orçamental na Circular n.o 1101.  

Com a introdução do classificador económico (Decreto-Lei 26/2002, de 14 de 

fevereiro) ficou definido que, no caso de a entidade contabilística ser sujeito passivo de 

IVA, as operações relacionadas com imposto liquidado deviam ser tratadas como 

“Operações de tesouraria”, Capítulo 17, Grupo 02, não seriam, portanto, enquadradas 

como receita orçamental. Assim, ficou esclarecido que o IVA liquidado devia ser tratado 

como operação de tesouraria. Contudo o classificador não esclarecia o tratamento do IVA 

dedutível, sendo omisso nessa questão. Assim por não existir um normativo que definisse 

o tratamento do IVA dedutível, este por analogia devia ser tratado da mesma forma do 

IVA liquidado, ou seja como operação extraorçamental. 

Posteriormente foi emitida a Circular n.o 1314, Série A de 23 de dezembro de 

2004 pela DGO referente à contabilização do IVA como operação extraorçamental. Esta 

definia que no cumprimento do Decreto-Lei 26/2002, de 14 de fevereiro, o registo de uma 

receita gerada por um organismo sujeito passivo de IVA, “é efetuado pelo valor líquido 

de imposto, na classificação económica adequada. O valor correspondente ao IVA é 

registado na classificação económica 17.02.00 “Outras operações de tesouraria” como 

operação extraorçamental, com expressão apenas na tesouraria. 

Deste modo a circular anteriormente referida estabeleceu o seguinte: 

 

 O IVA não dedutível suportado na aquisição de bens ou prestação de serviços, 

acresce à dotação orçamental, onde é contabilizada a despesa. Sendo assim, o 

registo do respetivo cabimento e compromisso é efetuado através das respetivas 

classificações, pelo valor da despesa onerado pelo valor do imposto suportado. 
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Ao nível patrimonial, e por analogia com o preconizado ao nível orçamental, a 

contabilização do IVA não dedutível deve ser efetuada, na fase de processamento, 

na conta onde foi registado o valor do bem ou do serviço que lhe deu origem; 

 

 O IVA dedutível é contabilizado como uma operação extraorçamental através do 

classificador económico 12.02.00 “Outras operações de tesouraria”, pelo que este 

imposto não terá qualquer tratamento ao nível do ciclo da despesa. Assim, o 

cabimento e o compromisso associado à despesa são registados pelo valor da 

fatura, líquido, daquele imposto; 

 

 O IVA liquidado na venda de bens ou prestação de serviços é registado como 

operação extraorçamental através do classificador económico 17.02.00 “Outras 

operações de tesouraria”, pelo que a contabilização da receita na respetiva 

classificação económica, corresponderá ao valor da fatura sem considerar o IVA; 

 

 O apuramento do IVA, ou seja, a determinação do imposto a entregar ou recuperar 

do Estado, é considerado como uma operação extraorçamental, resultando da 

diferença entre o valor do imposto liquidado e dedutível, corrigido das respetivas 

regularizações. 

 

A referida Circular n.º 1314 revoga a Circular n.º 1101 de 21 de agosto, já 

anteriormente referida. Deste modo, podemos constatar que apenas no ano 2004 se 

revogou o diploma que estabelecia que o IVA deveria ser parte integrante do orçamento 

da receita e da despesa. Assim sendo, deve ser questionado qual seria o procedimento 

legalmente utilizado para o tratamento do IVA. Pela hierarquia das normas, uma Circular 

não impera sobre um Decreto-Lei, logo a Circular n.º 1101 não seria de aplicar, pelo 

menos desde 2003 (ano a partir do qual os orçamentos tiverem que ser realizados segundo 

o novo classificador), no entanto o entendimento relativamente a esta matéria não era 

pacífico e os diferentes organismos continuavam a aplicar as regras do normativo 

anterior. 

No quadro seguinte (Quadro 2), apresentam-se os tratamentos preconizados para o 

IVA pela diferente legislação. 
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Quadro 2 – Tratamento preconizado para o IVA Circular n.º 1101 vs Decreto-Lei 26/2002 vs Circular n.º 1314 

 Circular n.o 1101 Decreto-Lei 26/2002 Circular n.o 1314 

IVA Dedutível Despesa 

orçamental 

Omisso Despesa 

extraorçamental 

IVA Liquidado Receita 

orçamental 

Receita 

extraorçamental 

Receita 

extraorçamental 

Apuramento IVA    

IVA a pagar Despesa 

orçamental 

Omisso Despesa 

extraorçamental 

IVA a recuperar Receita 

orçamental 

Omisso Receita 

extraorçamental 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Em 6 de janeiro de 2009 foi publicada pela DGO a Circular n.o 1345, que veio 

revogar a Circular n.º 1314, justificando que este novo documento visou implementar o 

tratamento contabilístico do IVA em classificações económicas extraorçamentais, sempre 

que os serviços e organismos públicos são sujeitos passivos deste imposto, num momento 

em que a única fonte de informação transversal à Administração Central era de natureza 

orçamental. Assim, foi dado início ao processo sistemático de disseminação do POCP 

pelos Serviços Integrados passando a ser possível obter informação segregada, agregada 

ou consolidada, com expressão material, numa base de contabilidade patrimonial, em 

adição à contabilidade orçamental. No caso específico do IVA, a referida Circular n.o 

1314 tornou possível determinar patrimonialmente o momento da constituição do direito 

ou da obrigação, bem como dos respetivos fluxos monetários associados.  

Neste contexto também foram estabelecidas novas instruções para o tratamento 

contabilístico do IVA, voltando-se a instituir o tratamento do IVA como operação 

orçamental e tornando esta circular da DGO contraditória relativamente ao Decreto-Lei 

26/2002. O tratamento proposto na mesma é o seguinte: 

 

 O valor do IVA dedutível na aquisição de bens ou serviços é reconhecido na 

dotação orçamental que sustenta a despesa, devendo o registo do cabimento e do 

compromisso incidir nas rúbricas correspondentes pelo valor do bem ou serviço 

acrescido do imposto dedutível; 
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 O valor do IVA liquidado na venda de bens ou prestação de serviços deverá ser 

registado no orçamento da receita na classificação económica que suporta a 

transação; 

 

 O valor do IVA autoliquidado (aplicável a aquisições intracomunitárias), ou seja, 

simultaneamente dedutível e liquidado não geram fluxos monetários não tendo 

impacto na contabilidade orçamental; 

 

 O valor do IVA em aquisições de bens extracomunitárias (importações), o valor 

do IVA do desalfandegamento (IVA liquidado pelos serviços aduaneiros), a pagar 

aos serviços aduaneiros acresce à despesa orçamental nas rúbricas que suportam 

a aquisição; 

 

 As operações de IVA regularizações têm incidência nas classificações 

económicas da receita ou da despesa que sustentaram as operações originais; 

 

 O IVA apuramento do ponto de vista da contabilidade orçamental no caso do 

imposto ser a pagar, regista-se a sua entrega ao Estado em classificação 

económica da despesa 06.02.03 “Outras” (Outras despesas correntes – diversas); 

no caso do imposto ser a recuperar e se opte pela solicitação do reembolso, o 

classificador económico da receita a utilizar é 08.01.99 “Outras” (Outras receitas 

correntes – outras).   

 

Note-se que até esta fase do trabalho procurámos apresentar a perspetiva da DGO 

pelo que, agora, no intuito de alargarmos as perspetivas sobre o assunto, será apresentado 

o entendimento do Subgrupo de Apoio Técnico na Aplicação do POCAL (SATAPOCAL) 

podendo, assim, constatar-se a disparidade no entendimento de cada uma das partes 

relativamente ao tratamento do IVA. Este grupo de trabalho considera assim que “todas 

as receitas e despesas autárquicas devem ser inscritas no orçamento pela sua importância 

integral, sem deduções de qualquer natureza”, defendendo o seguinte tratamento para o 

IVA: 

 

 As aquisições de bens ou serviços sujeitos a IVA devem ser contabilizadas a um 

valor que inclui o imposto incidente sobre o preço, pelo que a correspondente 
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despesa com o imposto deve onerar a dotação orçamental que suportar o encargo 

principal com a aquisição; 

 

  A importância a cobrar aos clientes e/ou utentes pela liquidação do imposto sobre 

os bens ou serviços fornecidos deve ser classificada na mesma rúbrica, onde se 

encontra classificada a receita proveniente do respetivo fornecimento. 

 

No que respeita à contabilidade patrimonial, as autarquias locais, enquanto 

sujeitos passivos de IVA, devem proceder ao respetivo apuramento. Realizada a sua 

contabilização na conta 24 (subcontas 243), para efeitos de apuramento e regularizações, 

o montante a entregar ao Estado em cada período deve ser registado na classificação 

económica “Outras despesas correntes”, enquanto o imposto a recuperar deve ser 

considerado na rúbrica “Outras receitas correntes”. 

É de realçar que o tratamento do IVA preconizado pelo SATAPOCAL, conforme 

já anteriormente referido, está de acordo com o estabelecido na Circular n.º 1101 da DGO, 

revogada em 2004 pela Circular n.º 1314 sendo esta última aplicável a todos organismos 

do SPA nesta época. É ainda de referir que a regra orçamental em que se baseia o parecer 

do SATAPOCAL (regra da “Não compensação”) também se encontra prevista na Lei n.o 

91/2001 de 20 agosto, sendo aplicável a receitas e despesas inscritas no orçamento. Ora 

se o SATAPOCAL refere que as operações extraorçamentais são aquelas “relativas a 

cobranças realizadas para terceiros e as respeitantes entregas dessas importâncias a 

terceiros”, então quando estão em causa operações que envolvem a liquidação ou dedução 

de IVA está-se precisamente a servir de intermediários a terceiros.  

Assim, dependendo da opinião considerada do SATAPOCAL ou da DGO, 

considera-se que a informação relatada não pode ser comparável, uma vez que para uns 

tais montantes incluem o IVA e para outros estes montantes são líquidos desse imposto.  

Neste âmbito, Santos & Sarmento (2010), estudaram o método de contabilização 

do IVA de acordo com as regras previstas no SEC 95 e na legislação portuguesa. Foram 

ainda apresentadas as soluções no âmbito dos diversos organismos de modo a aferir se 

estas se encontram harmonizadas entre si e se respeitam as normas previstas.  

Os dados utilizados por Santos & Sarmento (2010) foram obtidos através de um 

estudo (Santos, 2007), o qual assentou num inquérito por correio através do envio de um 

questionário a entidades pertencente ao SPA que estavam a aplicar os planos de 
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contabilidade públicos5, entre junho de 2006 e outubro de 2006. Neste inquérito enviado 

entre junho e agosto de 2006 foram colocadas um conjunto de questões relacionadas com 

as caraterísticas das entidades inquiridas, bem como os pressupostos contabilísticos 

adotados por estas para tratar um conjunto de operações quer no âmbito orçamental quer 

no patrimonial.  

Na primeira parte foram colocadas questões genéricas relativamente à 

caraterização do respondente e da entidade, nomeadamente quanto a esta, no que respeita 

aos graus de autonomia de que goza e à sua dimensão (expressa quer em termos do 

número de funcionários, quer no que respeita ao orçamento gerido). Na segunda parte, as 

questões respeitam ao tratamento orçamental que é dado a um conjunto de operações. Na 

terceira parte, as questões procuraram conhecer o plano de contabilidade utilizado e as 

soluções patrimoniais adotadas para algumas operações.  

O referido inquérito foi pensado para ser dirigido a um universo do qual fazem 

parte o total dos Municípios (308 entidades), as Regiões de Turismo (22 entidades) as 

Áreas Metropolitanas (7 entidades), os Serviços Municipalizados (12 entidades) e os 

Serviços e Fundos Autónomos (358 entidades), totalizando assim 707 entidades. Dentro 

deste universo foi possível apurar que alguns destes organismos estavam em fase de 

extinção, tendo-se ficado com 536 entidades entre elas a totalidade dos municípios. No 

final foram efetivamente recebidos 189 inquéritos (35%) e analisados 179, porque 10 

apresentavam respostas pouco consistentes.  

Este estudo permitiu concluir que existe uma variedade de práticas no que respeita 

à informação divulgada pelos diferentes organismos, sendo que algumas destas práticas 

não são enquadráveis nos estreitos limites das normas em vigor. Isto pode ser explicado 

pela qualidade do normativo português, que nem sempre é suficientemente coerente e 

claro. Esta realidade pode ser comprovada pela obtenção dos resultados que procuramos 

transcrever no quadro seguinte (Quadro 3): 

 

 

 

                                                           
5 Em Portugal foram publicados cinco planos de contabilidade públicos: o Plano Oficial de Contabilidade 
Pública (POCP), o Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), o Plano Oficial de 
Contabilidade Pública para o Setor da Educação (POCE), o Plano Oficial de Contabilidade do Ministério 
da Saúde (POCMS) e o Plano Oficial de Contabilidade das Instituições do Sistema de Solidariedade e de 
Segurança Social (POCISSSS). 
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Quadro 3 - Síntese dos resultados obtidos relativamente à contabilização do IVA 

Operações 
Plano de contabilidade adotado 

POCP POCAL POCE POCMS POCISSSS 

Contabilização 

orçamental do 

IVA dedutível 

Despesa 

extraorçamental 
75,00% 3,50% 78,90% 0,00% 0,00% 

Despesa 

orçamental 
25,00% 88,50% 21,10% 100,00% 100,00% 

Despesa sem 

classificação 

económica 

0,00% 8,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Contabilização 

orçamental do 

IVA liquidado 

Receita 

extraorçamental 
71,40% 7,10% 76,00% 66,70% 0,00% 

Receita 

orçamental 
28,60% 85,80% 20,00% 0,00% 100,00% 

Receita sem 

classificação 

económica 

0,00% 7,10% 4,00% 33,30% 0,00% 

Fonte: (Santos, 2007) 

 

O dito estudo (Santos, 2007) realçou ainda que a alteração decorrente da Circular 

n.º 1345 podia ter repercussões a nível da comparabilidade, colocando em causa o 

princípio da consistência. Deste modo, o facto de existirem critérios distintos para refletir 

a mesma realidade, podia traduzir-se em distorções nas Contas Consolidadas e 

consequentemente nas Contas Nacionais, dificultando a harmonização pretendida pela 

UE. 

Já Silva (2014), procurou perceber o tratamento dado ao IVA pelas autarquias em 

um determinado conjunto de operações e quais as maiores contrariedades das autarquias 

na aplicação do IVA e no cálculo do imposto a deduzir. Por outro lado, com as alterações 

legislativas introduzidas, principalmente no que respeita à comunicação de faturas e 

documentos de transporte à Autoridade Tributária, foi perceber como as autarquias 

reagiram a estas alterações e qual a dificuldade com que estas se deparam para cumprir a 

legislação. Note-se que as autarquias praticam operações sujeitas a imposto, operações 

isentas nos termos do artigo 9.º do Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado 
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(CIVA) e operações no exercício dos seus poderes de autoridade não sujeitas nos termos 

do n.º 2 do artigo 2.º do CIVA, pelo que esta autora procurou analisar o tratamento 

aplicado ao IVA nas operações referidas, nomeadamente no que respeita à exploração de 

parques de estacionamento nas vias públicas e parcómetros.  

A autora selecionou uma amostra de 35 autarquias locais (entre 2 a 3 por distrito) 

das 308 existentes em Portugal, o que representou cerca de 11,36%, contudo apenas foi 

possível obter resposta de 11 municípios. Para tal objetivo foi realizado um inquérito 

online através da ferramenta Google Drive, o qual esteve disponível entre 23 de outubro 

de 2013 e 23 de dezembro de 2013 que foi enviado por e-mail a cada uma das autarquias 

escolhidas.  

O referido inquérito foi constituído por quatro grupos: o primeiro acerca do 

tratamento aplicado ao IVA por cada tipo de operações praticadas pelas autarquias; o 

segundo acerca do método de dedução de IVA utilizado sobre a regra de inversão do 

sujeito passivo e sobre a taxa aplicada às empreitadas; o terceiro acerca do tratamento 

dado aos subsídios obtidos pelas autarquias; o quarto acerca das alterações legislativas 

introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 197 e 198, de 24 de agosto de 2012.  

Logo, através das respostas obtidas e da análise efetuada procurou-se perceber se 

existe unanimidade nas taxas de IVA aplicadas pelas diversas autarquias locais, quais as 

principais dificuldades com que estas se deparam no cálculo do imposto a deduzir, se 

estas consideram que existe obrigatoriedade de emissão de faturas para todas as 

transações incluindo as efetuadas no âmbito dos poderes de autoridade e quais as 

principais dificuldades na comunicação das faturas e das guias de transporte à Autoridade 

Tributária.  

A autora anteriormente referida (Silva, 2014) concluiu que apesar de muitas 

autarquias estarem a aplicar o IVA corretamente, existe uma grande dificuldade em 

uniformizar a sua aplicação nas operações praticadas pelas autarquias, pois o Ofício 

Circulado 174229/1991 estava desfasado da realidade atual, merecendo por isso uma 

atualização. Também Palma, (2011), reafirma a mesma ideia ao referir que o Ofício se 

encontrava, à data, e em determinados casos, completamente desfasado da realidade, 

como facilmente se compreende dado o tempo em que foi elaborado, merecendo, 

naturalmente, atualização. Por outro lado, o referido ofício não pretendeu ser exaustivo, 

não contemplando diversas situações. É, contudo, um importante indicador do 

entendimento que a Administração Fiscal tem sobre as operações realizadas pelas 

câmaras municipais.  
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No que respeita às atividades de exploração de parques de estacionamento, apesar 

da Administração Fiscal já se ter prenunciado acerca do assunto (Informação Vinculativa 

da Direção Geral de Impostos, 14 de maio de 2012, Processo n.o 3149), ainda existem 

muitas autarquias que não aplicam o IVA corretamente, ou seja, que não cobram este 

imposto à taxa normal.  

Borrego et al. (2016) procuraram compreender se os elevados níveis de 

complexidade associados à lei fiscal portuguesa também são percecionados nos 

organismos do Estado, mais propriamente nas autarquias locais. Para tal, e como forma 

de avaliar qualitativamente a perceção de complexidade no âmbito daqueles organismos, 

para além dos pedidos de informação vinculativa referentes ao CIVA solicitados por 

autarquias locais, ou por entidades que lhe forneçam bens ou serviços à AT foi também 

realizado um levantamento às anotações ao CIVA no que respeita às informações 

vinculativas sobre o IVA solicitadas pelas autarquias locais e seus fornecedores de bens 

e serviços à AT, em vigor no final do ano 2015. É de referir que o levantamento foi 

realizado em relação aos artigos 2º, 9º, 18º e 23º do CIVA, por se tratarem das áreas mais 

problemáticas no contexto das autarquias – considerando também que o levantamento, as 

informações vinculativas sobre as empresas locais6, bem como os pedidos de 

esclarecimento que envolvem protocolos de outras entidades públicas ou privadas com as 

autarquias locais. Deste modo, foram considerados autarquias locais, para efeitos da 

análise realizada, os seguintes organismos: municípios, freguesias, empresas municipais, 

empresas locais e serviços municipalizados. 

Do referido estudo foi possível concluir que existe uma elevada perceção de 

complexidade fiscal nas autarquias, devido à legislação aplicável. Esta perceção é notória 

pelo elevado número de pedidos de informações vinculativas à AT, centradas na 

interpretação da lei fiscal, particularmente nos seguintes pontos: 

 

 No enquadramento das próprias autarquias no que respeita ao IVA, que está 

dependente de algumas definições subjetivas, como a definição de atividades 

exercidas de forma “não significativa”, as questões inerentes com as 

“distorções de concorrência” relativamente a entidades privadas, bem como à 

definição do que são atividades no “âmbito dos poderes de autoridade”; 

 

                                                           
6 Anteriormente designadas por Empresas Municipalizadas. 
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 Na aplicabilidade de algumas isenções previstas no artigo 9.º do CIVA; 

 

 Nas situações particulares originadas no enquadramento do IVA das 

autarquias locais pela regra de inversão do sujeito passivo na construção civil. 

 

Os dados recolhidos por Borrego et al. (2016) mostraram uma relação direta entre 

a entrada em vigor de enquadramentos fiscais mais complexos, ou situações dúbias e 

suscetíveis de criar mais dúvidas e o aumento dos pedidos de informações vinculativas 

relativamente a estes temas. Estes autores verificaram também a existência de dois picos 

de pedidos de informações vinculativas: o primeiro em 2007, pelo aditamento ao CIVA 

da regra de inversão do sujeito passivo na construção civil; e um outro em 2014 que se 

estendeu até 2015, sobre o enquadramento do IVA relativamente aos serviços de ação 

social escolar que transitaram da alçada do Ministério da Educação para a alçada das 

autarquias locais, que subcontratam estes serviços a outras entidades maioritariamente 

privadas. 

Por fim este trabalho apresentou algumas sugestões de simplificação no que 

concerne ao artigo 9.º do CIVA, bem como a não sujeição das autarquias locais à regra 

de inversão do sujeito passivo na construção civil. 

Ao longo deste subcapítulo podemos constatar que a legislação no que respeita à 

contabilização do IVA nos organismos públicos não é clara, sendo até contraditória entre 

si. Deste modo, as contas públicas não estão harmonizadas, ao contrário do que se 

pretende obter nos diferentes países da UE. Foi também apresentada a perspetiva de 

alguns autores que estudaram este imposto em diferentes perspetivas. 

 No próximo capítulo procuramos apresentar os resultados obtidos no presente 

estudo empírico, no qual se apresenta uma compilação por nós realizada, no Quadro 10, 

onde procuramos apresentar um resumo das sucessivas alterações ao tratamento 

orçamental do IVA nas Administrações Públicas. 
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3. O tratamento do IVA pelas Autarquias 
 

Conforme se procura fundamentar nos pontos seguintes, o presente estudo teve 

como principal objetivo analisar se existe harmonização no tratamento contabilístico do 

IVA relativo às operações realizadas pelas autarquias locais, pelo que na continuação são 

abordadas e desenvolvidas estas temáticas. 

Assim sendo, neste capítulo procuramos descrever todas as fases de 

desenvolvimento do presente estudo, nomeadamente a sua pertinência e relevância, os 

objetivos, as questões de investigação, as metodologias adotadas, a população a analisar 

e, por fim, uma análise e discussão dos resultados obtidos.  

 

 

3.1. Pertinência e relevância do estudo 
 

A escolha do tema resultou do facto de, a partir da revisão da literatura e da 

legislação relacionada com o IVA, se ter constatado a não existência de coerência no 

tratamento do IVA nas Administrações Públicas, conforme é sugerido por diversos 

autores como, por exemplo, Santos (2007) ou Silva (2014). Neste contexto é de realçar 

ainda a divergência existente entre o previsto no Decreto-Lei 26/2002, de 14 de fevereiro, 

e a Circular n.º 1345, de 6 de janeiro de 2009, da DGO. Assim, constatou-se que o referido 

Decreto-Lei é omisso quando ao tratamento contabilístico do IVA dedutível enquanto a 

circular prevê que o IVA dedutível seja tratado como uma operação orçamental. No que 

respeita ao IVA liquidado, o Decreto-Lei estabelece que este deve ser tratado como uma 

receita extraorçamental enquanto a dita circular preconiza que este deve ser considerado 

como uma receita orçamental. Neste contexto também não podemos deixar de realçar a 

questão pertinente de uma Circular se sobrepor a um Decreto-Lei. 

Deste modo, torna-se óbvio que as contas públicas e seus registos contabilísticos 

podem não se encontrar harmonizados a este nível, pretendendo-se assim estudar tal 

realidade nas autarquias em Portugal.  

 Nestes termos esperamos que através do desenvolvimento do presente estudo 

possamos contribuir para demonstrar os procedimentos utilizados por um conjunto de 

autarquias no tratamento do IVA, analisando se existe convergência nestas práticas, ou 

seja, se existe uma harmonização plena, tal como é pretendido por diversos órgãos da UE. 
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Deste modo, e caso observemos que não existe convergência nos procedimentos 

utilizados, iremos propor alterações à legislação aplicável de modo a tentarmos contribuir 

para um incremento da harmonização e da comparabilidade das contas a este nível, 

objetivo este defendido por diversos organismos já por nós anteriormente referidos. 

 

 

3.2. Objetivos do estudo e questões de investigação 
 

Conforme se procurou demonstrar através da nossa revisão da literatura, vários 

autores referem a existência de diversas alterações na legislação nacional relacionadas 

com o tratamento contabilístico e orçamental do IVA nas administrações públicas, de 

entre as quais realçamos: 

 

 A variedade de práticas no que respeita à informação divulgada pelos organismos 

públicos, que muitas vezes não é enquadrável nos estreitos limites das normas em 

vigor, nomeadamente no caso do IVA (Santos, 2007);  

 

 O tratamento contabilístico do IVA de um determinado conjunto de operações 

consideradas problemáticas para as autarquias, nomeadamente a exploração de 

parques de estacionamento nas vias públicas e parcómetros (Silva, 2014);  

 
  As questões inerentes às possíveis “distorções de concorrência” com entidades 

privadas, bem como à definição do que são atividades no “âmbito dos poderes de 

autoridade” nas entidades públicas (Borrego et al., 2016). 

 

Os referidos autores consideraram assim que tais realidades promoveram, no 

passado, dificuldades na aplicação prática da legislação pelas autarquias, tendo-se 

identificado estudos empíricos que concluíram pela diversidade de tratamentos 

contabilísticos, de que são exemplo Santos (2007), Silva (2014) ou Borrego et al. (2016).  

 

Face ao exposto, e considerando o contexto legislativo e contabilístico do ano de 

2019, relativamente às autarquias, definimos dois objetivos gerais para o presente estudo: 
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a) Analisar a legislação relacionada com o IVA e (i) verificar se as variações nela 

ocorridas podem continuar, no momento atual e até no futuro, a promover 

diferenças no tratamento contabilístico deste imposto pelas autarquias e (ii) se 

existe harmonização na forma como o IVA e sua legislação é aplicada por estas 

instituições no presente ano de 2019; 

 

b) Propor, em função dos dados obtidos para o objetivo anterior (e no caso destes 

o justificarem ou o permitirem), alterações à legislação atual do IVA no sentido 

de contribuirmos para a redução das divergências observáveis no tratamento deste 

imposto por parte das autarquias.   

  

Em função dos objetivos gerais acima enunciados e como forma de atingirmos os 

resultados a que nos propomos, enunciamos seguidamente quatro questões de 

investigação através das quais se pretendem obter as respostas necessárias ao nosso 

estudo: 

 

1ª Questão: Tendo existindo sucessivas alterações às normas que regulamentam o 

tratamento orçamental e patrimonial do IVA por parte das autarquias, estas 

alterações continuam a promover hoje divergências no tratamento 

contabilístico deste imposto?  

 

 

2ª Questão: Será que atualmente existem divergências no tratamento contabilístico do 

IVA entre autarquias? Se sim, quais as principais? 

 

3ª Questão: Existem divergências na forma como as autarquias aplicam hoje as normas 

do IVA relativamente a um conjunto de atividades identificadas como sendo 

as mais problemáticas? 

 

4ª Questão: A dimensão das autarquias pode promover divergências na forma como 

ocorre o tratamento contabilístico do IVA hoje ou no futuro?  

 

 Neste contexto realce-se que o estudo de Santos (2007), procurou analisar o 

tratamento orçamental do IVA procurando perceber se existem divergências no seu 
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tratamento face à legislação aplicada. A autora concluiu que 62,9% das entidades 

classificava o IVA como receita orçamental no mesmo classificador económico da receita 

liquidada, o que contraria o preconizado na Circular n.º 1314. No que respeita ao IVA 

dedutível 62,9% dos respondentes utiliza a classificação orçamental respetiva e apenas 

12,9% o consideram como operação de tesouraria. Deste modo, são visíveis as 

divergências existentes no tratamento do IVA entre as entidades, que na opinião da autora 

derivam das diferentes soluções apresentadas tanto pela DGO como pelo SATAPOCAL. 

 Relativamente à aplicação das normas do IVA a um conjunto de operações mais 

problemáticas, Silva (2014), releva operações como a remoção de resíduos sólidos 

especiais e a entrada em museus municipais, uma vez que no seu estudo obteve respostas 

muito divergentes no que respeita às taxas de IVA aplicadas a estas operações, o que 

demonstra a desigualdade no tratamento aplicado ao IVA destas operações. É ainda de 

referir as operações exercidas no âmbito dos poderes autoridade das autarquias, as quais 

se consideram não sujeitas a IVA quando não se verifiquem distorções de concorrência 

relativamente ao setor privado, nomeadamente a obtenção de licenças para atividades 

diversas.  

 Quanto às divergências no tratamento do IVA face às dimensões das autarquias, 

os resultados obtidos por Santos (2007), mostram-nos que a maioria das entidades com 

um orçamento da despesa inferior a oito milhões de euros considera como operações 

extraorçamentais tanto o IVA liquidado como o IVA dedutível, enquanto entidades com 

orçamentos superiores a este montante consideram o IVA uma operação orçamental.  

Após termos explanado os objetivos e as questões de investigação relacionadas 

com o presente trabalho procuramos seguidamente descrever as metodologias aplicadas 

na realização do presente estudo.  

 

 

3.3. Metodologias de análise adotadas no presente estudo 
 

Segundo Bell (1997), uma investigação é direcionada para resolver problemas e 

ampliar o leque de conhecimentos sendo, portanto, um processo que tem por objetivo 

enriquecer o conhecimento já existente. Deste modo, a investigação científica é um 

processo de inquérito sistemático que visa fornecer informação para a resolução de um 

problema ou dar resposta a um conjunto de questões mais complexas. 



 

32 
 

Face ao exposto, a escolha do método de investigação é essencial para a 

investigação, visto que do método depende a eficácia da pesquisa. A definição de uma 

metodologia para uma investigação depende fortemente do fenómeno a investigar (Ryan 

et. al. 2002). Neste contexto, um método só se torna eficaz quando respeita duas 

condições prioritárias: a natureza do objeto a que vai ser aplicado e o fim que se tem em 

vista (Major et. al. 2009).  

Assim, para a realização do presente estudo decidiu aplicar-se a metodologia de 

inquérito por questionário, que considerámos ser adequada ao nosso estudo, já que esta 

foi aplicada por Santos (2007) no seu estudo sobre a “Aplicação e harmonização dos 

planos oficiais de contabilidade na administração pública portuguesa”, no qual procurou 

analisar as soluções contabilísticas das autarquias para tratar determinadas operações no 

âmbito orçamental e patrimonial. Segundo Santos (2007) um questionário constitui um 

método de investigação quantitativa, o que faz desta ferramenta um instrumento 

fundamental para o tipo de análise a realizar dado que a sua aplicação permite a recolha 

de uma grande quantidade de informação proveniente de um maior número de entidades, 

suscetível de ser medida e analisada.  

Deste modo entendemos ser este o método adequado a utilizar para, através dele, 

atingirmos os objetivos do nosso estudo. Logo, e uma vez que, com recurso ao 

questionário, se pretende recolher informação que permita conhecer como se refletem na 

realidade algumas das questões abordadas de uma perspetiva teórica, a revisão de 

literatura foi um ponto de partida para a elaboração do referido questionário.  

Face ao exposto, a recolha de dados para a concretização do nosso estudo foi 

realizada através da aplicação de um inquérito por questionário (ver Apêndice I), que foi 

elaborado com recurso à ferramenta online “Formulários do Google” e enviado por e-

mail onde se encontrava em anexo um ofício (Apêndice II). O envio foi feito no dia 18 

de março de 2019 com prazo de resposta até ao dia 18 de abril deste mesmo ano, sendo 

dirigido ao responsável do setor financeiro de cada uma das autarquias englobadas na 

nossa amostra.  

O referido inquérito foi elaborado de maneira a que cada uma das respostas fosse 

fechada e obrigatória, facilitando assim o tratamento estatístico e a posterior análise dos 

dados. Para tal, o questionário ficou constituído por três grupos, envolvendo 16 questões 

no seu total: o primeiro referente à caraterização do respondente, onde se questionam 

idade, sexo, habilitações literárias e nível hierárquico; o segundo relativo à caraterização 

da entidade, envolvendo questões sobre a sua localização e o ano em que implementou o 
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SNC-AP; e o terceiro referente aos procedimentos contabilísticos da entidade, 

relativamente ao IVA e à forma como internamente o aplicam. 

 

3.4. Amostra adotada 
 

Segundo Vergara (2004), uma população é um conjunto de elementos (empresas, 

produtos, pessoas, por exemplo) que possuem as caraterísticas que serão objeto do estudo. 

No que se refere à população amostral ou amostra, pode-se entender que se trata de uma 

parte da população escolhida segundo um critério de representatividade.  

Logo, no que se refere ao presente estudo, a amostra foi selecionada de entre as 

308 autarquias existentes em Portugal, continental e insular. Assim, para a elaboração do 

estudo prático foi selecionada uma amostra de 34 autarquias, o que representa cerca de 

11% do seu total, englobando todas as que integram as regiões do Baixo Alentejo, 

Alentejo Litoral e Algarve. 

A seleção da amostra foi similar à realizada no estudo de Silva (2014), em que se 

procurou selecionar um conjunto de autarquias dentro do universo das existentes em 

Portugal. Para além disso, é de salientar também fatores como a proximidade geográfica 

e as realidades económicas e sociais similares das autarquias presentes na amostra.   

Acresça-se que após a receção das respostas por parte da amostra selecionada para 

análise foi possível obter resposta de 20 municípios o que correspondeu a 59% da amostra 

selecionada, realidade esta que procuramos explanar no quadro abaixo (Quadro 4). 

 
Quadro 4 – Autarquias presentes na amostra 

Municípios 
Obteve-se 

resposta 

Não se obteve 

resposta 

As respostas foram 

consideradas válidas? 

Distrito de Beja    

Beja  X  

Aljustrel  X  

Almodôvar X  Sim 

Alvito X  Sim 

Barrancos  X  

Castro Verde  X  

Cuba X  Sim 
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Municípios 
Obteve-se 

resposta 

Não se obteve 

resposta 

As respostas foram 

consideradas válidas? 

Ferreira do Alentejo X  Sim 

Mértola X  Sim 

Moura X  Sim 

Odemira X  Sim 

Ourique  X  

Serpa  X  

Vidigueira X  Sim 

Litoral Alentejano    

Alcácer do Sal X  Sim 

Grândola  X  

Santiago do Cacém  X  

Sines X  Sim 

Distrito de Faro    

Faro X  Não 

Albufeira  X  

Loulé  X  

Alcoutim X  Sim 

Aljezur  X  

Castro Marim X  Sim 

Lagoa X  Sim 

Lagos X  Sim 

Monchique X  Sim 

Olhão X  Sim 

Portimão X  Sim 

São Brás de Alportel  X  

Silves X  Sim 

Tavira  X  

Vila do Bispo X  Sim 

Vila Real Santo António X  Sim 
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Como é possível constatar através do quadro anterior (Quadro 4) apenas a resposta 

de uma das autarquias, a autarquia de Faro, não foi considerada válida uma vez que esta 

não pratica todas as operações presentes na última pergunta do questionário, 

nomeadamente a remoção de resíduos sólidos especiais e os serviços da polícia 

municipal. 

 

 

3.5. Desenvolvimento do estudo 
 

Este ponto está direcionado para a descrição do nosso estudo empírico e encontra-

se subdividido em duas partes (através das quais procuramos descrever e analisar os dados 

obtidos): 

 Uma breve caraterização dos funcionários das autarquias que responderam ao 

questionário; 

 

 Uma descrição dos resultados obtidos sobre o tratamento do IVA efetuado 

pelas autarquias. 

 

Assim, e conforme acima indicado, como ponto de partida procurámos elaborar e 

apresentar uma breve caraterização dos funcionários das autarquias que responderam ao 

questionário por nós submetido e, para além disso, apresentar o resultado relativo ao ano 

de implementação do SNC-AP em cada autarquia.  

Após este ponto apresentamos e comentamos as sucessivas alterações legislativas 

no que respeita ao tratamento orçamental do IVA. 

Em seguida, e em função das respostas obtidas em questionário, será determinada 

a conformidade face à legislação aplicável no tratamento do IVA pelas diferentes 

autarquias, nomeadamente no que respeita a um conjunto de atividades por estas 

identificadas como as mais problemáticas por alguns autores referenciados ao longo da 

nossa revisão de literatura. 

Na continuação será analisado se existem diferenças no tratamento contabilístico 

do IVA em função da dimensão das autarquias que integram a amostra.  

Finalmente, e conforme enunciado no nosso segundo objetivo, se os resultados 

obtidos o justificarem procuraremos propor alterações à legislação atual, como forma de 
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darmos o nosso contributo para a redução das divergências observadas no tratamento do 

IVA e, por esta via, melhorarmos a comparabilidade nas contas públicas. 

 

 

3.5.1. Breve caraterização dos funcionários das entidades com respostas válidas  
 

 Neste ponto procuramos apresentar uma breve caraterização das autarquias e dos 

próprios funcionários responsáveis pelas respostas ao nosso questionário, considerando 

as seguintes vertentes: 

 

 Idade; 

 Género; 

 Habilitações literárias;  

 Nível hierárquico; e 

 Ano de implementação do SNC-AP na entidade. 

 

Assim, e na continuação do presente trabalho, procuramos descrever e comentar, 

quando tal se justificar, os dados obtidos para cada uma das vertentes acima indicadas. 

Logo, e conforme já se mencionou, o primeiro item visou identificar a idade 

 
Quadro 5 – Idade dos respondentes 

Idade Qde % 

1) Entre 25 e 35 anos 1 5% 

2) Entre 36 e 45 anos 8 40% 

3) Entre 46 e 55 anos 9 45% 

4) Entre 56 e 65 anos 2 10% 

Total 20 100% 
 

Gráfico 1 – Idade dos respondentes 

 

 

 

Assim, quanto a este item e tendo por base os dados obtidos através do 

questionário (que apresentamos em cima através do Quadro 5 e do Gráfico 1), verificou-

5%
40%

45%

10%

Entre 25 e 35 anos

Entre 36 e 45 anos

Entre 46 e 55 anos

Entre 56 e 65 anos
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se que a maioria dos respondentes apresentaram idades compreendidas entre os 46 e os 

55 anos. No entanto, ainda foram identificados outros casos, de que são exemplo as idades 

compreendidas entre 36 e 45 anos que dizem respeito a 40% dos respondentes. 

 
Quadro 6 – Género dos respondentes 

Género Qde % 

1) Masculino 11 55% 

2) Feminino 9 45% 

Total 20 100% 
 

Gráfico 2 – Idade dos respondentes 

 

 

 

Relativamente aos dados seguintes estes respeitam ao género dos respondentes. 

Assim e no que respeita a este item e tendo por base os dados obtidos em questionário 

(que apresentamos anteriormente através do Quadro 6 e do Gráfico 2) constatou-se que a 

distribuição por sexo correspondeu a 55% dos funcionários pertencentes ao sexo 

masculino e 45% ao sexo feminino. Assim, e embora se tenha constatado uma pequena 

diferença entre o número de observações para o sexo masculino e para o feminino, 

verificou-se claramente que estamos perante uma função profissional desempenhada por 

qualquer dos sexos, sem aparente distinção. 

 

Tendo por base os dados obtidos e já acima explanados para as idades e respetivo 

género dos respondentes, procurou-se compila-los na figura seguinte (Figura 1).  

 

55%45%

1) Masculino 2) Feminino
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Figura 1 – Relação entre a idade e o sexo dos respondentes 

 
 

Assim constatamos que a maioria dos respondentes possuía entre 46 e 55 anos de 

idade e, nesta faixa etária, a maioria deles era do sexo feminino. 

 

 

 

Relativamente ao próximo item de análise, o mesmo foi direcionado para 

identificar as habilitações académicas detidas pelos respondentes. Assim, no 

Quadro 7 e Gráfico 3, apresentados acima, encontram-se os dados sobre a 

formação académica dos responsáveis do setor financeiro das autarquias. Após 

uma análise aos dados assim obtidos constatou-se que que a maioria possuía o 

grau de Licenciado, o que se compreende pela natureza das funções que exercem. 

Entre 25 e 35 
anos de idade 

(5%)

Género 
Masculino 

(100%)

Género 
Feminino 

(0%)

Entre 36 e 45 
anos de idade 

(40%)

Género 
Masculino 

(62,5%)

Género 
Feminino 
(37,5%)

Entre 46 e 55 
anos de idade 

(45%)

Género 
Masculino 

(44,4%)

Género 
Feminino 
(55,6%)

Entre 56 e 65 
anos de idade 

(10%)

Género 
Masculino 

(50%)

Género 
Feminino 

(50%)

Quadro 7 – Habilitações literárias dos respondentes 

Formação Académica Qde % 

1) Ensino básico (9.º ano) ou 
equivalente 

0 0% 

2) Ensino secundário (12.º ano) 
ou equivalente 

5 25% 

3) Ensino superior incompleto 0 0% 

4) Bacharelato 0 0% 

5) Licenciatura 15 75% 

6) Mestrado 
/Doutoramento 

0 0% 

Total 20 100% 
 

Gráfico 3 – Habilitações literárias dos 
respondentes 

 

0%25%0%0%
75%

0%

1) Ensino básico (9.º ano)
ou equivalente
2) Ensino secundário (12.º
ano) ou equivalente
3)Ensino superior
incompleto
4) Bacharelato

5) Licenciatura

6)
Mestrado/Doutoramento
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No entanto, também se identificaram outras situações, correspondentes a 25% do 

total, em que os funcionários apenas declaram possuir o ensino secundário.  

 

Tendo por base os dados obtidos para a idade, o género e as habilitações 

académicas dos respondentes procurámos relacionar tais dados na figura seguinte 

(Figura 2).  

 
Figura 2 – Relação entre a idade, o sexo e as habilitações literárias dos respondentes 

 
Conforme se pode constatar a partir da leitura da figura anterior (Figura 2) a 

maioria dos respondentes possuía entre 46 e 55 anos de idade sendo que, nesta faixa etária, 

44,4% dos indivíduos são do sexo masculino e, destes, a totalidade possuía o grau 

académico de licenciado. Por outro lado, 55,6% do sexo feminino, em que 60% têm como 

habilitação o ensino secundário e 40% o grau académico de licenciado. 

 

Quanto ao próximo item de análise, através deste pretendeu-se identificar o nível 

hierárquico dos respondentes, nas autarquias (Quadro 8 e Gráfico 4). 

  

Entre 25 e 35 
anos de idade 

(5%)

Género Masculino 
(100%)
• Licenciatura (100%)

Género Feminino 
(0%)

Entre 36 e 45 
anos de idade 

(40%)

Género Masculino 
(62,5%)
• Licenciatura (80%)
• Ensino Secundário (20%)

Género Feminino 
(37,5%)
• Licenciatura (100%)

Entre 46 e 55 
anos de idade 

(45%)

Género Masculino 
(44,4%)
• Licenciatura (100%)

Género Feminino 
(55,6%)
• Licenciatura (40%)
• Ensino Secundário (60%)

Entre 56 e 65 
anos de idade 

(10%)

Género Masculino 
(50%)
• Ensino Secundário 

(100%)

Género Feminino 
(50%)
• Licenciatura (100%)
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Quadro 8 – Nível hierárquico dos respondentes 

Nível hierárquico Qde % 

1) Dirigente 12 60% 

2) Técnico 

Superior 
4 20% 

3) Técnico 1 5% 

4) Administrativo 3 15% 

Total 20 100% 
 

Gráfico 4 – Nível hierárquico dos 
respondentes 

 

 

Neste contexto, constatou-se que a maioria dos respondentes correspondeu ao 

nível de Dirigente, conforme se procura resumir no Quadro 8 e Gráfico 4, embora tenham 

sido identificadas outras situações, mas em menor número, já que 20% declararam ser 

Técnicos Superiores e 15% Administrativos. 

 

Tendo por base os dados obtidos para a idade, o género, as habilitações 

académicas e nível hierárquico dos respondentes procurámos relacionar tais dados na 

figura seguinte (Figura 3).  

 
Figura 3 – Relação entre idade, sexo, habilitações literárias e nível hierárquico dos respondentes 

 

60%20%

5%
15%

1) Dirigente

2) Técnico Superior

3) Técnico

4) Administrativo

Entre 25 e 35 
anos de idade 

(5%)

Género Masculino 
(100%)
• Licenciatura (100%)
• Técnico Superior 

(100%)

Género Feminino (0%)

Entre 36 e 45 
anos de idade 

(40%)

Género Masculino 
(62,5%)
• Licenciatura (80%)
• Dirigente (80%)

• Ensino Secundário 
(20%)
• Administrativo (20%)

Género Feminino (37,5%)
• Licenciatura (100%)
• Dirigente (100%)

Entre 46 e 55 
anos de idade 

(45%)

Género Masculino 
(44,4%)
• Licenciatura (100%)
• Dirigente (75%)
• Técnico Superior 

(25%)

Género Feminino 
(55,6%)
• Licenciatura (40%)
• Dirigente (50%)
• Técnico Superior 

(50%)
• Ensino Secundário 

(60%)
• Administrativo 

(66,7%)
• Técnico (33,3%)

Entre 56 e 65 
anos de idade 

(10%)

Género Masculino (50%)
• Ensino Secundário 

(100%)
• Dirigente (100%)

Género Feminino (50%)
• Licenciatura (100%)
• Técnico Superior 

(100%)
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Tendo por base os dados conjugados obtidos até esta fase do trabalho, que 

explanamos na Figura 3, constatamos que embora o questionário tenha sido direcionado 

para aos responsáveis financeiros das autarquias, nem todos os respondentes eram 

efetivamente responsáveis financeiros das suas autarquias uma vez que nem todos 

declararam ocupar o nível hierárquico de Dirigente. 

É ainda de referir que um dos elementos com o nível hierárquico de Dirigente 

apenas tem como formação académica o ensino secundário. Dos outros elementos que 

declararam ter também o ensino secundário a maioria são administrativos, existindo 

apenas um que declarou enquadrar-se no nível hierárquico de Técnico.  

Quanto aos respondentes mais novos, com idades compreendidas entre os 25 e os 

45 anos idade, estes possuíam maioritariamente o grau académico de licenciado e o nível 

hierárquico de Dirigente (ver Figura 3).   

 

Por fim apresentamos os dados relativos ao ano de implementação do SNC-AP 

em cada Autarquia (ver Quadro 9).  

 
Quadro 9 – Ano de implementação do SNC-AP 

 
Qde % 

1) 2016 0 0% 

2) 2017 0 0% 

3) 2018 0 0% 

4) 2019 20 100% 

Total 20 100% 

 

Neste contexto, os questionários por nós aplicados permitiram identificar que 

todas as autarquias, sem exceção, adotaram este novo sistema contabilístico no ano de 

2019 (ver Quadro 9). 

 

Após esta parte, na seguinte procuramos abordar o tratamento do IVA nas 

autarquias, nomeadamente:  

 

 As sucessivas alterações legislativas no que respeita ao seu tratamento 

orçamental;  
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 O grau de conformidade face à legislação aplicável ao seu tratamento pelas 

diferentes autarquias, nomeadamente no que respeita a um conjunto de atividades 

identificadas como as mais problemáticas;  

 

 O seu tratamento contabilístico em função da dimensão das autarquias que 

integram a amostra; 

 
  

 Propor alterações à legislação atual, se os resultados obtidos assim o justificarem, 

como forma de darmos o nosso contributo para a redução das divergências 

observadas no tratamento deste imposto e, por esta via, melhorarmos a 

comparabilidade nas contas públicas. 

 

 

3.5.2. O tratamento do IVA nas Autarquias - Análise e discussão dos resultados 

 

 Neste ponto procedemos à apresentação e análise dos dados obtidos através da 

nossa revisão da literatura e também do questionário enviado às autarquias incluídas na 

nossa amostra, com o objetivo de procurarmos dar resposta a cada uma das questões de 

investigação anteriormente enunciadas e que seguidamente repetimos apenas como forma 

de enquadrar os dados apresentados: 

 

1ª Questão: Tendo existindo sucessivas alterações às normas que regulamentam o 

tratamento orçamental e patrimonial do IVA por parte das autarquias, estas 

alterações podem ter promovido divergências no tratamento contabilístico 

deste imposto?  

 

2ª Questão: Será que existem divergências no tratamento contabilístico do IVA entre 

autarquias? Se sim, quais as principais? 

 

3ª Questão: Existem divergências na forma como as autarquias aplicam hoje as normas 

do IVA relativamente a um conjunto de atividades identificadas como sendo 

as mais problemáticas? 
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4ª Questão: A dimensão das autarquias pode promover divergências na forma como 

ocorre o tratamento contabilístico do IVA?  

 

 Assim, na continuação procuramos apesentar e desenvolver os dados obtidos no 

nosso estudo, tendo em linha de conta os objetivos delineados para o presente trabalho. 

 Posteriormente, procuramos apresentar também os nossos resultados para cada 

um dos itens de análise.  

 

3.5.2.1. Análise das alterações à legislação, em sede de IVA 
 

Como forma de compreendermos os efeitos das sucessivas alterações no 

tratamento orçamental do IVA, constatadas ao longo da nossa revisão da literatura, 

procurámos estudar e abordar a evolução da legislação relativamente a este imposto e seu 

tratamento contabilístico no âmbito da contabilidade pública. Assim, e conforme já 

referimos anteriormente, no quadro seguinte (Quadro 10) procuramos compilar e 

comentar, de forma resumida, as sucessivas alterações que ocorreram relativamente à 

legislação (nacional e europeia) passível de ser aplicada no tratamento contabilístico deste 

imposto ao longo do tempo, por parte das autarquias e demais entidades públicas. No 

âmbito do questionário também nos foi possível saber a opinião dos respondentes 

relativamente a essa legislação e a sua influência nas autarquias em que trabalham, 

nomeadamente ao nível da natureza que atribuem à operação relativa ao IVA (operação 

orçamental ou extraorçamental) porque considerámos que esta vertente pode representar 

um contributo para o estudo desta matéria. 

 
Quadro 10 – Diferentes tratamentos para o IVA preconizados pela legislação nacional 

Fonte Contabilização do IVA Consequência 

Circular Série A 

n.º 1101, de 21 

de agosto de 

1985, da DGO 

O IVA suportado (dedutível ou não) deveria 

integrar a mesma rúbrica de classificação 

económica (despesa orçamental). O IVA 

liquidado seria considerado como uma receita 

orçamental. O IVA a pagar seria considerado 

despesa orçamental. O IVA a recuperar seria 

considerado receita orçamental. 

Operações 

orçamentais 
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Circular Serie A 

n.º 1314, de 23 

de dezembro de 

2004 da DGO 

O IVA dedutível é considerado como uma 

despesa extraorçamental, na classificação 

económica 12.02.00 “Outras operações de 

tesouraria". O IVA liquidado é registado como 

receita extraorçamental através da classificação 

económica 17.02.00 “Outras operações de 

tesouraria”. O IVA a pagar é considerado como 

despesa extraorçamental. O IVA a recuperar é 

considerado como receita extraorçamental. 

Operações 

extraorçamenta

is 

Decreto-Lei n.º 

26/2002 de 14 

de fevereiro 

Relativamente ao IVA dedutível é omisso. As 

operações relacionadas com o imposto liquidado 

devem ser tratadas como “Operações de 

tesouraria”, sendo, portanto, enquadradas como 

receita extraorçamental. No que toca ao IVA a 

pagar ou a recuperar é omisso. 

IVA Liquidado 

como operação 

extraorçamenta

l 

IVA 

dedutível? 

Circular Serie A 

n.º 1345, de 6 de 

janeiro de 2009 

da DGO 

O valor do IVA dedutível na aquisição de bens 

ou serviços é reconhecido na dotação orçamental 

que sustenta a despesa, devendo o registo do 

cabimento e do compromisso incidir nas rúbricas 

correspondentes pelo valor do bem ou serviço 

acrescido do imposto dedutível. 

O valor do IVA liquidado na venda de bens ou 

prestação de serviços deverá ser registado no 

orçamento da receita na classificação económica 

que suporta a transação. 

Operações 

orçamentais 

 

 

SEC 95 e SEC 

2010 

A produção de bens e serviços são mensurados 

excluindo o IVA e as compras de bens e serviços 

são registadas incluindo apenas o IVA, quando 

este não for dedutível 

Operações 

extraorçamenta

is 

SATAPOCAL 

A aquisição de bens ou serviços sujeitos a IVA 

devem ser contabilizadas a um valor que inclui o 

montante do imposto incidente sobre o preço dos 

mesmos, pelo que a correspondente despesa 

Operações 

orçamentais 
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deve onerar a dotação que suportar em termos o 

encargo principal com a aquisição (despesa 

orçamental). A importância a cobrar aos clientes 

pela liquidação do imposto sobre o fornecimento 

de bens ou serviços deve ser classificada na 

mesma rúbrica onde se escritura a receita 

proveniente daqueles fornecimentos (receita 

orçamental). O IVA a pagar é considerado uma 

despesa orçamental. O IVA a recuperar uma 

receita orçamental. 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Como se pode constatar no quadro acima (Quadro 10), o tratamento do IVA tem 

sofrido diversas alterações ao longo do tempo. Primeiramente a circular de 1985 indicava 

que o IVA deveria ser considerado como uma operação orçamental. Em 2004 foi 

publicada uma nova circular da DGO que veio alterar este pressuposto considerando as 

operações contendo IVA como extraorçamentais, em consonância com o Decreto-Lei 

26/2002 (no que respeita ao IVA liquidado pois este diploma é omisso relativamente ao 

IVA dedutível, mas contraditório relativamente ao entendimento do SATAPOCAL).  

Posteriormente, em 2009, foi publicada uma circular da DGO que considerava o 

IVA uma operação orçamental, o que se opõe ao previsto no SEC 95 e, posteriormente, 

no SEC 2010, colocando em causa a harmonização das contas públicas, nos diferentes 

Estados-Membros, pretendida pela UE. 

Assim sendo, como resultado desta nossa análise e em resposta à nossa primeira 

questão de investigação, constatou-se que as sucessivas alterações legislativas tornaram 

a legislação contraditória entre si, colocando em causa ainda hoje a comparabilidade das 

contas entre as diferentes entidades. Tal realidade foi comprovada por nós a partir das 

respostas obtidas no questionário, já que algumas autarquias (55%) declararam estarem a 

aplicar o Decreto-Lei n.º 26/2002 enquanto outras (35%) aplicam a Circular n.º 1345 

(Quadro 11), sendo esta legislação contraditória entre si, para além do facto de estarmos 

perante um Decreto-Lei e uma Circular, com impactos legislativos distintos. Para além 

disso, é também de referir que 10% dos inquiridos aplicam a Circular n.º 1314.  
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Quadro 11 – Legislação aplicada para a contabilização do IVA pelas autarquias 

  Qde % 

1) Decreto-Lei n.º 26/2002 11 55% 

2) Circular Serie A n.º 1314 2 10% 

3) Circular Serie A n.º 1345 7 35% 

Total 20 100% 

   

Ainda neste contexto e considerando a opinião dos respondentes relativamente à legislação que 

regula o IVA e a sua influência nas autarquias em que trabalham, nomeadamente ao nível da natureza que 

se dá à operação relativa ao IVA (operação orçamental ou extraorçamental); 

 

Assim, o próximo item a abordar relativo à alínea é referente à opinião dos respondentes no que 

concerne à legislação que regulamenta o IVA e a sua influência nas autarquias onde exercem a sua 

atividade laboral. 

 
Quadro 12 – Influência das sucessivas alterações 

legislativas no tratamento do IVA 

  Qde % 

1) Sim 10 50% 

2) Não 10 50% 

Total 20 100% 
 

Gráfico 5 – Influência das sucessivas 
alterações legislativas no tratamento do 

IVA 

 

  

No referido contexto, foi possível observar (Quadro 12) que não existe uma certeza por parte dos 

respondentes sobre se as diversas alterações que têm ocorrido, ao longo do tempo, na legislação relacionada 

com o IVA tenham promovido confusão na forma como as autarquias aplicam este imposto. Logo, a partir 

do Quadro 12 e do Gráfico 5, apresentados em cima, podemos verificar que metade dos respondentes 

concordam com esta afirmação e que a outra metade discorda. Assim pôde constatar-se que não foi 

possível obter uma opinião contundente e harmonizada dos respondentes relativamente a esta questão, 

denotando-se que estes se encontram divididos a respeito, o que também pode ser entendido como 

revelador de que as sucessivas alterações na legislação promoveram a confusão e distorceram a perspetiva 

que lhe deveria estar subjacente, melhorar a comparabilidade efetiva da informação prestada.  

50%50%

1) Sim 2) Não
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Quadro 13 – Alteração de procedimentos por 
legislação contraditória 

 
Qde % 

1) Sim 12 60% 

2) Não 8 40% 

Total 20 100% 
 

Gráfico 6 – Alteração de procedimentos por 
legislação contraditória 

 

 

A questão anteriormente referida, relativamente à existência de legislação confusa 

e contraditória no que respeita ao tratamento a dar ao IVA têm também influência na 

alteração de procedimentos nas autarquias. Esta questão é verificável através da análise 

do Quadro 13 e do Gráfico 6 (apresentados anteriormente) em que cerca de 60% dos 

respondentes referiram ter conhecimento da existência de alterações de procedimentos 

relativamente à contabilização do IVA. Tal requisito vai, assim, de encontro às respostas 

da questão anterior onde metade dos inquiridos não considerou benéficas as sucessivas 

alterações legislativas para o tratamento do imposto, pois esta legislação tornou-se 

contraditória, levando à alteração de procedimentos nas autarquias e promovendo a já 

referida falta de comparabilidade da informação financeira entre elas. 

 
Quadro 14 – Coexistência entre Decretos-Lei e 

Circulares no tratamento do IVA 

  Qde % 

1) Sim 9 45% 

2) Não 11 55% 

Total 20 100% 
 

Gráfico 7 – Coexistência entre Decretos-Lei e 
Circulares no tratamento do IVA 

 

 

 

Neste contexto e ainda no âmbito da opinião dos respondentes relativamente à 

legislação aplicada ao IVA, o facto de coexistirem, simultaneamente, Decretos-Lei e 

60%
40%

1) Sim 2) Não

45%
55%

1) Sim 2) Não
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Circulares a estabelecerem diferentes tratamentos para o IVA nas autarquias não foi 

considerada a melhor forma de regulamentar a aplicação deste imposto por cerca de 55% 

dos respondentes (ver Quadro 14 e Gráfico 7). Logo, e conforme já referimos 

anteriormente, existe, por exemplo, uma contradição entre o Decreto-Lei 26/2002, de 14 

de fevereiro, e a Circular n.º 1345, de 6 de janeiro de 2009, da DGO, no que se refere ao 

tratamento do imposto, uma vez que o Decreto-Lei considera o IVA como uma operação 

extraorçamental e a Circular considera-o com uma operação orçamental. A referida 

situação vai ao encontro da pergunta em que se questionava a influência das sucessivas 

alterações legislativas no tratamento do IVA, e em que 50% dos inquiridos considerou 

que estas alterações não têm sido benéficas no tratamento do imposto. Logo, estas 

constantes alterações legislativas fazem variar a natureza da operação relativa ao IVA, ou 

seja, existe legislação que a considera uma operação orçamental e outra que a considera 

uma operação extraorçamental, colocando em causa os resultados orçamentais das 

autarquias e a comparabilidade das contas entre elas.  

 
Quadro 15 – Implicações do IVA nos resultados 

orçamentais de uma autarquia 

  Qde % 

1) Sim 15 75% 

2) Não 5 25% 

Total 20 100% 
 

Gráfico 8 – Implicações do IVA nos resultados 
orçamentais de uma autarquia 

 

 

A maioria dos inquiridos, ou seja 75%, já refletiu acerca do impacto dos resultados 

orçamentais da autarquia ao se considerar o IVA como uma operação orçamental ou 

apenas extraorçamental. Assim a natureza da operação relativa ao IVA (orçamental ou 

extraorçamental) provoca divergências nas contas e consequentemente coloca em causa 

a comparabilidade face às restantes, como se pode comprovar pela análise do Quadro 15 

e respetivo Gráfico 8. Isto mostra que os respondentes têm noção da influência que o tipo 

de tratamento contabilístico do IVA (orçamental ou extraorçamental) tem nos resultados 

orçamentais e consequentemente na comparabilidade dos dados financeiros entre 

autarquias. 

76%

24%

1) Sim 2) Não
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Ainda relativamente aos impactos de se considerar o IVA como uma operação 

orçamental ou extraorçamental e os efeitos que daí possam advir e colocar em causa a 

comparabilidade dos resultados orçamentais entre autarquias, e de acordo com as 

respostas obtidas em questionário, é de referir o seguinte:  

 

  Ainda que reconheçam diferenças sobre esta matéria, as autarquias declararam 

não considerarem a questão muito relevante, uma vez que o imposto irá sempre 

para o Estado;  

 

 As autarquias mencionaram o facto de não ser possível existir comparabilidade 

entre duas entidades que possuem tratamentos diferentes em sede orçamental;  

 

  As autarquias declararam não ser possível comparar duas entidades com 

tratamentos contabilísticos diferentes no âmbito do IVA, já que o valor do imposto 

e o valor do gasto ou do rendimento são colocados em contas diferentes a nível 

patrimonial;  

 

 O SATAPOCAL indica que o IVA deve ser tratado como uma operação 

orçamental.  

 
Quadro 16 – Erros no registo de execução orçamental de 

uma despesa devido ao IVA 

  Qde % 

1) Sim 15 75% 

2) Não 5 25% 

Total 20 100% 
 

Gráfico 9 – Erros no registo de execução 
orçamental de uma despesa devido ao 

IVA 

 

 

Ainda neste contexto é de realçar que 75% dos inquiridos já refletiu acerca dos 

erros que poderão existir durante a execução orçamental de uma despesa devido à 

natureza pela qual se considera a operação relativa ao IVA (Quadro 16 e Gráfico 9), 

nomeadamente como uma operação orçamental ou extraorçamental, influenciando a 

75%

25%

1) Sim 2) Não
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capacidade de cabimentar despesa e eventualmente alterar os valores declarados ao nível 

da receita orçamental. Estes resultados mostram que os inquiridos têm a noção dos erros 

que podem existir durante a execução orçamental da despesa derivados da natureza pela 

qual se considera a operação relativa ao IVA, e em seguida será apresentada a sua opinião 

sobre quais os erros que poderão ocorrer nesta vertente. 

Relativamente à opinião dos respondentes no que concerne aos erros durante as 

diferentes fases de execução orçamental da despesa por se considerar o IVA como uma 

operação orçamental ou extraorçamental, é de referir que: 

  

 O valor do IVA neste caso das autarquias reverte sempre a favor do Estado;  

 

 Numa determinada autarquia os registos contabilísticos na vertente orçamental 

sempre incluíram IVA, pelo que comparativamente com outros anos a execução 

orçamental tem o mesmo pressuposto;  

 

 Se o IVA for considerado como operação extraorçamental gera certamente mais 

erros;  

 

 O IVA quer seja dedutível ou não a nível orçamental é uma despesa;  

 

 Nas situações em que ocorre inversão do sujeito passivo apenas ficam refletidas 

na vertente patrimonial, não tendo qualquer efeito a nível orçamental;  

 

 Não têm acontecido erros neste aspeto.  

 

Assim sendo, é de realçar que não foram obtidas respostas muito conclusivas no 

que respeita à questão dos impactos que podem existir por se considerar o IVA como uma 

operação orçamental ou extraorçamental e os erros que daí possam vir a surgir durante a 

fase de execução orçamental da despesa. 

 

Deste modo, constatamos a existência de tratamentos díspares para o IVA, 

provocadas pelas sucessivas alterações legislativas, o que faz com que o tratamento 

contabilístico deste imposto (conforme se comprovou nas respostas obtidas) seja 

realizado de diferentes formas pelas autarquias, considerando-o como uma operação 



 

51 
 

orçamental ou extraorçamental. No que respeita à amostra utilizada neste estudo esta 

questão fica patente pela utilização do Decreto-Lei n.º 26/2002 versus a da Circular n.º 

1345 ou ainda da utilização Circular n.º 1314. Procuramos desenvolver esta questão longo 

do próximo subcapítulo 

Face ao exposto, e relativamente à nossa primeira questão de investigação, 

podemos afirmar, com base nos dados obtidos e na nossa análise da legislação, que esta, 

apesar das sucessivas alterações que sofreu, ainda continua a promover divergências no 

tratamento contabilístico do IVA, uma vez que se comprovou que as autarquias 

continuam a aplicar diferente legislação, que é contraditória entre si. No que respeita à 

opinião dos respondentes relativamente à legislação que regulamenta o IVA, ainda no 

âmbito da nossa primeira questão de investigação é de mencionar que: estes não 

consideraram que a existência de decretos-lei e circulares representasse a melhor forma 

de regulamentar o IVA nas autarquias, uma vez que estes diplomas se tornam 

contraditórios entre si levando à alteração de procedimentos nos municípios por não se 

compreender o que esta legislação pretende transmitir. Para além disso, a maioria dos 

inquiridos declarou ter a noção de que ao considerar o IVA uma operação orçamental ou 

apenas extraorçamental, tal realidade provoca impactos nos resultados orçamentais da 

autarquia, o que coloca em causa a comparabilidade da informação orçamental prestada, 

face às restantes, bem como provocar erros na execução orçamental da despesa. No 

entanto é de realçar que quando lhes foi pedido para referirem exemplos de tais impactos 

as respostas não foram suficientemente clarificadoras. 

 Assim sendo, e tendo por base a nossa primeira questão de investigação, concluiu-

se que existiram diversas alterações legislativas ao longo do tempo que promoveram, e 

ainda continuam a promover atualmente, divergências no que concerne ao tratamento do 

IVA nas autarquias, colocando em causa a comparabilidade da informação financeira 

prestada.  

  

 

3.5.2.2. Estudo das divergências no tratamento do IVA entre autarquias 

 

No âmbito dos objetivos enunciados para esta segunda questão de investigação 

procurámos analisar os seguintes itens, cujos resultados procuramos desenvolver na 

continuação do presente trabalho: 
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 (i) O grau de conformidade no tratamento do IVA em função da legislação 

aplicada e quais as principais divergências encontradas ao nível do tratamento 

contabilístico deste imposto nas diferentes autarquias da amostra. 

 

Relativamente ao grau de conformidade no tratamento do imposto em função da 

legislação aplicada e aos critérios que serviram de base às formas de contabilização do 

IVA (IVA liquidado e IVA dedutível) pelas diferentes autarquias que integraram a 

amostra e a legislação por estas aplicada neste âmbito, com o intuito de verificar se o 

tratamento contabilístico do IVA estava de acordo com a que a legislação que aplicavam.  

 
Quadro 17 – Registo de uma receita na vertente orçamental 

e patrimonial 

  Qde % 

1) Registado na 

vertente orçamental e 

patrimonial 

14 70% 

2) Registado apenas 

na vertente 

patrimonial 

6 30% 

Total 20 100% 
 

Gráfico 10 – Registo de uma receita na 
vertente orçamental e patrimonial 

 

  

Logo, o IVA cobrado numa receita é, na maioria dos casos, em 70% da amostra, 

registado na vertente orçamental e patrimonial, como se pode verificar na informação 

seguinte (Quadro 17 e no Gráfico 10), enquanto 30% declararam que apenas o registavam 

na vertente patrimonial (pois consideram este imposto, quando aplicável, uma operação 

de tesouraria na contabilidade orçamental).  

 
Quadro 18 – Classificador económico do IVA de uma receita 

  Qde % 

1) No mesmo 20 100% 

2) Noutro 0 0% 

Total 20 100% 

 

70%

30%

1) Registado na vertente orçamental
e patrimonial
2) Registado apenas na vertente
patrimonial
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Ainda relativamente ao IVA cobrado, é de realçar que, no âmbito da 

vertente orçamental, todas as autarquias em apreço declararam registar este imposto no 

mesmo classificador económico (Quadro 18), o que nos parece ilógico, já que 70% 

declararam tratar este imposto como uma operação extraorçamental7.  

Sobre a frase anterior realce-se ainda que a utilização do mesmo classificador 

económico da receita que lhe deu origem para registar o IVA cobrado não está correto no 

que respeita a 14 das autarquias presentes na amostra. Destas, 11 utilizam o Decreto-Lei 

n.º 26/2002, duas a Circular Serie A n.º 1314 e uma a Circular Serie A n.º 1345. 

No que respeita ao Decreto-Lei n.º 26/2002 e à Circular Serie A n.º 1314, estes 

consideram o IVA cobrado como uma operação extraorçamental, não sendo assim 

possível a utilização do mesmo classificador económico presente na receita que deu 

origem àquele IVA cobrado. Já a Circular Serie A n.º 1345 prevê o tratamento do IVA 

como uma operação orçamental prevendo a utilização do mesmo classificador económico 

da receita para o registo do IVA, no entanto a autarquia que declara utilizar esta circular 

apenas regista o IVA na vertente patrimonial, o que não está de acordo com o preconizado 

na circular que diz aplicar.  

É ainda de referir que existem cinco autarquias, das 20 presentes na amostra, que 

referem registar o IVA apenas na vertente patrimonial e se assim é não deve ser utilizado 

qualquer classificador económico, visto que este só se utiliza quando ocorre um registo 

na vertente orçamental, no âmbito do SNC-AP. O classificador económico a utilizar 

corretamente pelas autarquias que declaram considerar o IVA liquidado como uma 

operação extraorçamental seria o 17.02.00 “Outras operações de tesouraria”. 

Deste modo, apenas as seis autarquias que declaram aplicar a Circular Serie A n.º 

1345 e que referem registar o IVA liquidado na vertente orçamental e patrimonial 

utilizando o mesmo classificador económico da receita realizam o tratamento 

contabilístico do imposto de forma correta.  

                                                           
7 O registo do IVA liquidado é feito por 30% da amostra apenas na vertente patrimonial, para além disso 
existe 40% da amostra que considera o registo deste IVA como uma operação extraorçamental de acordo 
com a legislação que diz aplicar. 
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Quadro 19 – Registo de uma despesa na vertente orçamental e 
patrimonial 

 Qde % 

1) Registado na 

vertente 

orçamental e 

patrimonial 

14 70% 

2) Registado 

apenas na 

vertente 

patrimonial 

6 30% 

Total 20 100% 
 

Gráfico 11 – Registo de uma 
despesa na vertente orçamental e 

patrimonial 

 

 

 

Ainda neste âmbito realça-se que também foi possível comprovar que no 

caso do IVA dedutível, em 70% da amostra este era registado na vertente 

orçamental e patrimonial (Quadro 19 e no Gráfico 11), enquanto 30% apenas o 

registavam na vertente patrimonial (pois consideram este imposto, quando 

aplicável, uma operação de tesouraria na contabilidade orçamental).  

 
Quadro 20 – Classificador económico do IVA de uma despesa 

  Qde % 

1) No mesmo 20 100% 

2) Noutro 0 0% 

 

 

Ainda relativamente ao IVA dedutível, é de realçar que no âmbito da 

vertente orçamental todas as autarquias declararam registar este imposto no 

mesmo classificador económico, o que não se considera lógico já que 30% 

declararam apenas registar o IVA na vertente patrimonial, logo, não aplicando 

um classificador económico, já que esta situação não está prevista no SNC-AP 

(Quadro 20).  

70%

30%

1) Registado na vertente
orçamental e patrimonial

2) Registado apenas na
vertente patrimonial
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A utilização do mesmo classificador económico da despesa que lhe deu 

origem para registar o IVA dedutível não está correto no que toca a 14 autarquias8 

presentes na amostra. Destas, 11 utilizam o Decreto-Lei n.º 26/2002, duas a 

Circular Serie A n.º 1314 e uma a Circular Serie A n.º 1345.  

O Decreto-Lei n.º 26/2002 é omisso relativamente a esta questão e a 

Circular Serie A n.º 1314 considera o IVA dedutível como uma operação 

extraorçamental. É ainda de referir que a autarquia que utiliza a Circular Serie A 

n.º 1345, que prevê o tratamento do IVA como uma operação orçamental 

prevendo a utilização do mesmo classificador económico da despesa para o 

registo do IVA, declara que apenas regista o IVA na vertente patrimonial, o que 

não está de acordo com o preconizado na circular que diz aplicar.  

É ainda de referir que existem cinco autarquias, das 20 presentes na 

amostra, que referem registar o IVA apenas na vertente patrimonial e se assim é 

não deve ser utilizado qualquer classificador económico, visto que este só se 

utiliza quando ocorre um registo na vertente orçamental, no âmbito do SNC-AP. 

O classificador económico a utilizar corretamente pelas autarquias que declaram 

considerar o IVA dedutível como uma operação extraorçamental seria o 12.02.00 

“Outras operações de tesouraria”. 

Deste modo, apenas as seis autarquias que aplicam a Circular Serie A n.º 

1345 e que referem registar o IVA na vertente orçamental e patrimonial 

utilizando o mesmo classificador económico da receita fazem o tratamento 

contabilístico do imposto de forma correta.  

 

Após a análise anterior procurámos também relacionar a vertente 

contabilística do registo do IVA com a legislação aplicada pelas autarquias 

(Quadro 21).  

 

 

 

 

                                                           
8 O registo do IVA dedutível é feito por 30% da amostra apenas na vertente patrimonial, para além disso 
existe 40% da amostra que considera o registo deste IVA como uma operação extraorçamental de acordo 
com o normativo que diz aplicar. 
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Quadro 21 – Relação entre o registo da receita ou da despesa e a legislação aplicada 

Formas de contabilização do IVA 
Decreto-
Lei n.º 
26/2002 

Circular 
Serie A 
n.º 1314 

Circular 
Serie A 
n.º 1345 

Na vertente orçamental e patrimonial e no mesmo 
classificador económico no IVA de uma receita 

6 2 6 

Apenas na vertente patrimonial, no IVA de uma 
receita 

5 0 1 

Na vertente orçamental e patrimonial e no mesmo 
classificador económico no IVA de uma despesa 

6 2 6 

Apenas na vertente patrimonial no IVA de uma 
despesa 

5 0 1 

 

 

Assim, das autarquias que declararam aplicar o Decreto-Lei nº 26/2002 constatou-

se que nenhuma delas o fez de maneira adequada. Quanto ao IVA dedutível este decreto 

é omisso e das entidades presentes na amostra que o aplicam seis fazem-no na vertente 

orçamental e patrimonial e cinco apenas na vertente patrimonial. É ainda de referir que 

destas 11 entidades todas elas declararam utilizar o mesmo classificador económico da 

despesa para registar o IVA pago e dedutível, que deveria ser registado no classificador 

económico 12.02.00 “Outras operações de tesouraria”, por analogia com o aplicado na 

vertente da receita.  

No caso das cinco autarquias que registam este apenas na vertente patrimonial, a 

utilização de um classificador económico não faz sentido visto que este só é aplicado a 

operações de cariz orçamental, de acordo com o SNC-AP. Já no que respeita ao IVA 

cobrado, este decreto considera-o como uma operação extraorçamental (Operações de 

Tesouraria), logo não poderá ser registado no mesmo classificador económico da receita 

que lhe deu origem, como o fazem as onze autarquias que declararam aplicar o Decreto-

Lei 26/2002, mas sim no classificador económico 17.02.00 “Outras operações de 

tesouraria”.  

Quanto às sete autarquias que declararam aplicar a Circular Serie A n.º 1345, 

apenas seis o fazem de forma correta, uma vez que tanto no caso do IVA liquidado como 

do IVA dedutível, este foi registado na vertente orçamental e patrimonial, utilizando na 

vertente orçamental o mesmo classificador económico da receita ou da despesa que lhe 

deu origem. Curiosamente apenas uma delas declara registar o IVA unicamente na 
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vertente patrimonial, o que vai contra o estabelecido pela circular, a qual considera estas 

operações orçamentais.  

Relativamente às duas autarquias que aplicam a Circular Serie A n.º 1314 estas 

declararam registar o IVA na vertente orçamental e patrimonial, mas no mesmo 

classificador económico da receita ou da despesa que lhe deu origem, o que não respeita 

o previsto na dita circular, a qual considera estas operações extraorçamentais, exigindo 

que o seu registo ocorra na classificação económica 17.02.00 “Outras operações de 

tesouraria”, mas apenas para a vertente da receita, sendo omissa no que concerne à 

despesa. No entanto, o IVA dedutível deverá ser registado no classificador económico 

12.02.00 “Outras operações de tesouraria”, por analogia com o aplicado na vertente da 

receita. 

Assim sendo, é de realçar que apenas seis autarquias das que declararam aplicar o 

previsto na Circular Serie A n.º 1345 (Quadro 21) realizam o tratamento correto do IVA 

dedutível, uma vez que o consideram uma operação orçamental e patrimonial, sendo que 

na vertente orçamental o registam no mesmo classificador económico da despesa, tal 

como previsto na Circular Serie A n.º 1345 que aplicam. 

 

 Deste modo foi visível ao longo deste subcapítulo a existências de divergências 

no que se refere ao tratamento contabilístico do IVA nas diferentes autarquias que 

compõem a amostra, sendo de realçar a disparidade da legislação aplicada nomeadamente 

no que à Circular n.º 1314 e ao Decreto-Lei n.º 26/2002. É também de referir que embora 

a maioria das autarquias registe o IVA na vertente orçamental e patrimonial, existem 

casos em que o registo apenas é efetuado na vertente patrimonial.  

No que respeita ao classificador económico utilizado para a contabilização do IVA 

todas as autarquias referem que o fazem no mesmo classificador económico da receita ou 

da despesa o que por vezes não está de acordo com a legislação que aplicam, como já foi 

anteriormente referido.  

Face ao exposto, e relativamente à nossa segunda questão de investigação, 

podemos afirmar, com base nos dados obtidos e na nossa análise da legislação, que 

existem divergências no tratamento contabilístico do IVA nas autarquias, implicando uma 

resposta afirmativa à nossa segunda questão.  

Quanto à segunda parte da nossa questão de investigação, onde são questionadas 

as divergências existentes no tratamento do IVA nas autarquias, foram identificadas as 

seguintes realidades:  
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 A maioria das autarquias regista o IVA na vertente orçamental e patrimonial, 

existindo casos em que o registo apenas é efetuado na vertente patrimonial; 

 

 No que respeita ao classificador económico utilizado para a contabilização do 

IVA é de realçar que todas as autarquias utilizam o mesmo classificador 

económico da receita ou da despesa, o que por vezes não está de acordo com a 

legislação que aplicam, já que existem autarquias que não podem utilizar o mesmo 

classificador económico da receita ou da despesa para registar o IVA, uma vez 

que consideram este imposto uma operação extraorçamental. É também de referir 

que existem autarquias que referem registar o IVA apenas na vertente patrimonial, 

mencionado, no entanto, que registam o IVA no mesmo classificador económico 

da receita ou da despesa que lhe deu origem, o que não faz sentido, pois no registo 

na vertente patrimonial não se utilizam classificadores económicos, de acordo 

com o SNC-AP. 

 

Deste modo é de realçar, uma vez mais, que apenas seis autarquias que aplicam o 

previsto na Circular Serie A n.º 1345 realizam o tratamento correto do IVA, uma vez que 

o consideram uma operação orçamental e patrimonial, sendo que na vertente orçamental 

o registam no mesmo classificador económico da receita ou da despesa, tal como previsto 

na Circular que aplicam. 

 

 

3.5.2.3. Tratamento do IVA para um conjunto de atividades consideradas 
problemáticas no âmbito das autarquias 

 

Em resposta à nossa terceira questão de investigação, que se refere à forma como as 

autarquias aplicam o IVA relativamente a um conjunto de operações consideradas problemáticas, 

em seguida será apresentada a legislação aplicável a essas operações. Será verificado se as taxas que 

as autarquias referiram aplicar a estas operações em resposta ao nosso questionário, estão em 

conformidade com a legislação aplicável. São essas operações as seguintes: 

 

(i) Remoção de resíduos sólidos especiais; 

(ii) Entrada em museus municipais; 

(iii) Fotocópias simples de documentos arquivados, da exclusiva posse da câmara municipal; 
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(iv) Licenciamento de atividades diversas; 

(v) Serviços da polícia municipal; 

(vi) Exploração de parques de estacionamento nas vias públicas e parcómetros. 

 
Quadro 22 – Operações relativas à remoção de resíduos 

sólidos especiais 

  Qde % 

1) Isento de IVA, embora 

sujeito a imposto 
5 25% 

2) Não sujeito a IVA 7 35% 

3) Sujeito a IVA à taxa reduzida 5 25% 

4) Sujeito a IVA à taxa normal 3 15% 

5) Sujeito a IVA à taxa 

intermédia 
0 0% 

Total 20 100% 
 

Gráfico 12 – Operações relativas à remoção 

de resíduos sólidos especiais 

 

 

 

Logo nas operações de remoção de resíduos sólidos especiais (i), constatou-se existir uma 

igualdade de 25% das respostas entre as opções “Isento de IVA embora sujeito a imposto” e “sujeito 

a IVA à taxa reduzida” (Quadro 22 e Gráfico 12, apresentados anteriormente). Logo, e na opinião 

de Silva (2014), a aplicação correta do IVA deveria ser “sujeito a IVA à taxa reduzida”, resposta 

obtida em 25% dos casos, por esta atividade se enquadrar na verba 2.22 da lista I, bens e serviços 

sujeitos a taxa reduzida, anexa ao CIVA (2.22 - Prestações de serviços relacionados com a limpeza 

de vias públicas, bem como a recolha, armazenamento, transporte, valorização e eliminação de 

resíduos). Contudo, é ainda de referir que 35% responderem “Não sujeito a IVA” e 15% “Sujeito a 

IVA à taxa normal”, o que demonstra a variabilidade de taxas aplicadas a esta operação e a falta de 

harmonização que existe neste quesito. 

 

25%

35%
25%

15%0%

1) Isento de IVA, embora
sujeito a imposto

2) Não sujeito a IVA

3) Sujeito a IVA à taxa
reduzida

4) Sujeito a IVA à taxa normal
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Quadro 23 – Operações relativas à entrada em museus 
municipais 

 
Qde % 

1) Isento de IVA, embora sujeito a 

imposto 
9 45% 

2) Não sujeito a IVA 1 5% 

3) Sujeito a IVA à taxa reduzida 3 15% 

4) Sujeito a IVA à taxa normal 7 35% 

5) Sujeito a IVA à taxa intermédia 0 0% 

Total 20 100% 
 

Gráfico 13 – Operações relativas à entrada em 
museus municipais 

 

 

Já nas operações relativas à entrada em museus municipais (ii) (Quadro 23 e Gráfico 13), 

foram identificadas controvérsias no âmbito do conjunto de respostas obtidas no nosso questionário, 

relativamente a esta matéria. No entanto, no Ofício Circulado 174229/1991 esta atividade está 

prevista nas atividades isentas de IVA, embora sujeito a imposto (Artigo 9.º do CIVA), tal como se 

verificou em 45% dos respondentes. É ainda de referir que 35% responderam “Sujeito a IVA à taxa 

normal”, 15% “Sujeito a IVA à taxa reduzida” e 5% “Não sujeito a IVA”, o que deixa bem patente 

a controvérsia existente nestas matérias.  

 

45%

5%15%

35%0%

1) Isento de IVA, embora
sujeito a imposto

2) Não sujeito a IVA

3) Sujeito a IVA à taxa
reduzida

4) Sujeito a IVA à taxa normal

Quadro 24 – Operações relativas a fotocópias simples de 
documentos arquivados, da posse exclusiva da câmara municipal 

 
Qde % 

1) Isento de IVA, embora sujeito a 

imposto 
2 10% 

2) Não sujeito a IVA 7 35% 

3) Sujeito a IVA à taxa reduzida 0 0% 

4) Sujeito a IVA à taxa normal 11 55% 

5) Sujeito a IVA à taxa intermédia 0 0% 

Total 20 100% 
 

Gráfico 14 – Operações relativas a fotocópias simples de 
documentos arquivados, da posse exclusiva da câmara 

municipal 

 

10%35%0%55%0%

1) Isento de IVA, embora sujeito a
imposto

2) Não sujeito a IVA

3) Sujeito a IVA à taxa reduzida

4) Sujeito a IVA à taxa normal
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Nas operações relativas a fotocópias simples de documentos arquivados, da 

exclusiva posse da câmara municipal (iii), este tipo de operação enquadra-se na rúbrica 

do Ofício Circulado n.º 174229/1991 “de reprodução de elementos da exclussiva posse 

das Câmaras Municipais (…)”, enquadrada nas atividades não sujeitas por serem 

exercidas no uso dos poderes de autoridade. No entanto, como o serviço de fotocópias se 

enquadra nas atividades sujeitas a IVA à taxa normal pode gerar dúvidas. Isto verificou-

se nos resultados, uma vez que cerca de 35% respondeu “Não sujeito a IVA” aplicando o 

IVA corretamente, no entanto cerca de 55% respondeu “Sujeito a IVA à taxa normal” e 

10% “Isento de IVA embora sujeito a imposto” (Quadro 24 e Gráfico 14). 

 
Quadro 25 – Operações relativas ao licenciamento de 

atividades diversas 

  Qde % 

1) Isento de IVA, 

embora sujeito a 

imposto 

4 20% 

2) Não sujeito a IVA 13 65% 

3) Sujeito a IVA à taxa 

reduzida 
0 0% 

4) Sujeito a IVA à taxa 

normal 
3 15% 

5) Sujeito a IVA à taxa 

intermédia 
0 0% 

Total 20 100% 
 

Gráfico 15 – Operações relativas ao 
licenciamento de atividades diversas 

 

 

 

Quanto às operações de licenciamento de atividades diversas (iv), estas 

enquadram-se nas atividades não sujeitas por exercidas no âmbito dos poderes de 

autoridade das autarquias, a maioria (65%) aplica o IVA corretamente, ou seja, “Não 

sujeito a IVA”. É ainda referir que 20% responderam “Isento de IVA embora sujeito a 

imposto” e 15% “Sujeito a IVA à taxa normal” (Quadro 25 e Gráfico 15). 

 

 

20%

65%

0%
15%0%

1) Isento de IVA, embora
sujeito a imposto

2) Não sujeito a IVA

3) Sujeito a IVA à taxa
reduzida

4) Sujeito a IVA à taxa normal

5) Sujeito a IVA à taxa
intermédia
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Quadro 26 – Operações relativas aos serviços da polícia 
municipal 

  Qde % 

1) Isento de IVA, embora sujeito a imposto 3 15% 

2) Não sujeito a IVA 13 65% 

3) Sujeito a IVA à taxa reduzida 1 5% 

4) Sujeito a IVA à taxa normal 3 15% 

5) Sujeito a IVA à taxa intermédia 0 0% 

Total 20 100% 
 

Gráfico 16 – Operações relativas aos 
serviços da polícia municipal 

 

 

 

No que concerne às operações relativas aos serviços da polícia municipal (v) estas 

enquadram-se nas atividades não sujeita por exercida nos poderes de autoridade das 

autarquias, a maioria (65%) aplica o IVA corretamente, ou seja, “Não sujeito a IVA”. É 

ainda de referir que 15% respondeu “Isento de IVA” embora sujeito a imposto”, 15% 

“Sujeito a IVA à taxa normal” e 5% “Sujeito a IVA à taxa reduzida” (Quadro 26 e Gráfico 

16). 

 

 

 

15%

65%

5%15%0%

1) Isento de IVA, embora
sujeito a imposto

2) Não sujeito a IVA

3) Sujeito a IVA à taxa
reduzida

4) Sujeito a IVA à taxa
normal

Quadro 27 – Operações relativas à exploração de parques de 
estacionamento nas vias públicas e parcómetros 

  Qde % 

1) Isento de IVA, embora sujeito a imposto 2 10% 

2) Não sujeito a IVA 5 25% 

3) Sujeito a IVA à taxa reduzida 1 5% 

4) Sujeito a IVA à taxa normal 11 55% 

5) Sujeito a IVA à taxa intermédia 1 5% 

Total 20 100% 
 

Gráfico 17 – Operações relativas à 
exploração de parques de estacionamento 

nas vias públicas e parcómetros 

 

 

10%
25%
5%55%

5%

1) Isento de IVA, embora
sujeito a imposto

2) Não sujeito a IVA

3) Sujeito a IVA à taxa
reduzida

4) Sujeito a IVA à taxa normal
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Por fim, nas operações relativas a exploração de parques de estacionamento nas 

vias públicas e parcómetros (vi), 55% da amostra declarou aplicar o IVA corretamente, 

ou seja, “Sujeito a IVA à taxa normal (Quadro 27 e Gráfico 17). É de realçar que 25% 

respondeu “Não sujeito a IVA”, 10% “Isento de IVA embora sujeito a imposto”, 5% 

“Sujeito a IVA à taxa reduzida” e 5% “sujeito a IVA à taxa intermédia” (Quadro 27 e 

Gráfico 17). 

Segundo Silva (2014) a informação vinculativa, processo nº 3149, de 14.05.2012, 

a Administração Fiscal conclui que as atividades que consistem na exploração do 

estacionamento em diversas artérias, incluídas nas zonas de estacionamento de duração 

limitada regularmente definidas, assim como as taxas relativas à emissão de cartões de 

residente de comerciante e profissional liberal e as taxas devidas pelo estacionamento nos 

parques regularmente definidos, constituem atividades económicas sujeitas a IVA e dele 

não isentas, por força da derrogação prevista na subalínea b), da alínea 29), do artigo 9.º 

do CIVA, a qual refere «a locação de áreas para recolha ou estacionamento coletivo de 

veículos». Em Portugal, a atividade de exploração de parques de estacionamento é 

efetuada por organismo públicos, nomeadamente autarquias em situações jurídicas 

equivalentes e em direta concorrência com operadores privados, portanto, mesmo que 

seja realizada no domínio do direito público, com utilização de prerrogativas de 

autoridade, não podem beneficiar do regime de não sujeição a IVA estabelecido no n.º 2 

do artigo 2º, do CIVA, por tal sujeição ser suscetível de poder dar origem a distorções de 

concorrência não insignificantes. 

 

Face ao exposto, e relativamente à nossa terceira questão de investigação, 

podemos afirmar, com base nos dados obtidos e na nossa análise da legislação, que 

existem divergências na aplicação das normas do IVA no conjunto de operações 

consideradas problemáticas no âmbito das autarquias, fazendo com que estas, por vezes, 

não apliquem corretamente as normas do IVA a determinadas operações, nomeadamente 

no que respeita às taxas de imposto que aplicam a essas mesmas operações. 
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3.5.2.4. A dimensão das autarquias e eventuais diferenças no tratamento do IVA  
 

Neste subcapítulo e em resposta à quarta questão de investigação, procurámos 

analisar se existem diferenças no tratamento do IVA como resultado da dimensão das 

autarquias que integraram a nossa amostra.  

A metodologia por nós utilizada para avaliar a dimensão das autarquias teve como 

ponto de partida os limites previstos na Portaria n.o 218/2016. Assim, no artigo 4.º desta 

portaria considera-se uma microentidade aquela que integrada no âmbito do SNC-AP, 

apresente nas duas últimas prestações de contas um montante global de despesa 

orçamental paga inferior ou igual a um milhão de euros. No artigo 3.º da mesma portaria 

considera-se uma pequena entidade aquela que integrada no âmbito do SNC-AP, 

apresente nas duas últimas prestações de contas um montante global de despesa 

orçamental paga superior a um milhão de euros e inferior ou igual a cinco milhões de 

euros. 

Assim vamos considerar em seguida que uma autarquia que apresente nas duas 

últimas prestações de contas um montante global de despesa orçamental paga inferior ou 

igual a um milhão de euros, uma autarquia de pequena dimensão; uma autarquia que 

apresente nas duas últimas prestações de contas um montante global de despesa 

orçamental paga superior a um milhão de euros e inferior ou igual a cinco milhões de 

euros uma autarquia de média dimensão; uma autarquia que apresente nas duas últimas 

prestações de contas um montante global de despesa orçamental paga superior a cinco 

milhões de euros uma autarquia de grande dimensão.  

 Assim sendo, de acordo com o critério anteriormente referido e tendo por base os 

dados presentes no apêndice III (despesa orçamental paga nos anos de 2016 e 2017) e 

considerando as autarquias que responderam ao questionário identificámos dezanove 

autarquias de grande dimensão e uma de média dimensão (Quadro 28). 
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Quadro 28 – Dimensão das autarquias 

Despesa orçamental paga nas duas últimas 

prestações de contas (2016 e 2017) 
Qde % 

Menor ou igual a 1000.000 € (Pequena dimensão) 0 0% 

Maior que 1000.000 € e menor ou igual a 5000.000 € 

(Média dimensão) 
1 5% 

Maior que 5000.000 € (Grande dimensão) 19 95% 

Total 20 100% 

 

É de referir, ainda neste contexto, que a única autarquia que não se enquadra nos 

critérios para ser considerada de grande dimensão apenas regista o IVA na vertente 

patrimonial, o que não está de acordo com a legislação aplicada por esta, ou seja, a 

Circular n.º 1345 que apenas considera o IVA como uma operação orçamental. Quanto 

às autarquias que foram consideradas de grande dimensão, algumas delas registam o IVA 

apenas na vertente patrimonial e outras registam-no na vertente orçamental e patrimonial. 

Deste modo podemos constatar que a dimensão das autarquias não têm um caráter 

decisivo ao nível das divergências detetadas no que respeita ao tratamento contabilístico 

do IVA, tendo em conta as autarquias que compõem a amostra, sendo que dezanove foram 

consideradas de grande dimensão e apenas uma de média dimensão.  

Deste modo e em resposta à quarta questão de investigação, não considerámos que 

a dimensão das autarquias fosse determinante na existência de divergências na 

contabilização do IVA, uma vez que se pôde constatar que embora a grande maioria das 

autarquias em estudo fosse de grande dimensão, entre estas existiam diferentes 

tratamentos para o IVA. Para além disso no que respeita à única autarquia que não era de 

grande dimensão o tratamento do IVA aplicado por esta, também foi observado em outras 

autarquias consideradas de grande dimensão.  

 

Após o desenvolvimento da nossa análise, até este ponto, também concluímos que 

as diversas alterações legislativas relacionadas com o IVA não têm contribuído para a 

harmonização na forma como este imposto, e a respetiva legislação que o regulamenta, é 

aplicada atualmente pelas autarquias. Deste modo, é de salientar que derivado da 

existência de legislação contraditória a este nível, continuam a existir diferenças no 

tratamento contabilístico do IVA pelas autarquias. 
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Assim sendo, em seguida procuramos desenvolver o nosso segundo objetivo, no 

qual nos proposemos apresentar propostas de alterações legislativas como forma de 

contributo para a reduzir as divergências encontradas ao nível do tratamento do IVA nas 

autarquais.  

 

 

3.5.2.5. Propostas de alteração, em sede de IVA, à legislação aplicável às Autarquias 

 

 No cumprimento do nosso segundo objetivo, procurou-se propor alterações 

legislativas ao nível do IVA, como forma de reduzir as divergências encontradas no seu 

tratamento pelas autarquias e consequentemente aumentar a comparabilidade nas contas 

públicas. 

No âmbito do objetivo anteriormente referido e com o objetivo de obtermos 

resultados sobre o mesmo, procedemos à análise da opinião dos respondentes 

relativamente à legislação presente atualmente no CIVA, tendo em conta as operações 

realizadas pelas autarquias, e em seguida apresentar as sugestões desses respondentes 

para futuras revisões deste código. 

 
Quadro 29 – Adequação do código do IVA face às 

operações realizadas pelas autarquias 

  Qde % 

1) Sim 8 40% 

2) Não 12 60% 

Total 20 100% 
 

Gráfico 18 – Adequação do código do IVA face 
às operações realizadas pelas autarquias 

 

No que respeita à legislação atualmente presente no CIVA, é de referir que 60% 

dos inquiridos não declaram que esta seja suficientemente clara tendo em conta as 

operações realizadas pelas suas autarquias (Quadro 29 e Gráfico 18). 

No que respeita às alterações propostas pelos respondentes para contemplar numa 

próxima revisão do CIVA é de referir a criação de um separador ou informação 

especificamente dirigida à Administração Local e a situações que habitualmente são alvo 

40%60%

1) Sim 2) Não
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de esclarecimento; a adição de algumas recomendações realizadas aquando de inspeções 

tributárias por recuperação de IVA que têm vindo a ser adotadas por essas autarquias.  

Pelos resultados obtidos relativamente a sugestões de alterações futuras ao código 

do IVA, como forma de simplificar as operações realizadas pelas autarquias, é de referir 

que apenas a criação de um separador com informação específica direcionada à 

Administração Local e a situações que habitualmente são alvo de esclarecimento a pedido 

das autarquias é uma proposta verdadeiramente lógica. Deste modo, não foi possível 

contribuirmos devidamente com alterações legislativas que visem reduzir as divergências 

ao nível do IVA nas autarquias, já que os dados assim obtidos não o permitiram.  

No entanto e como complemento ao já anteriormente abordado consideramos que 

seria de equacionar terminar com a utilização em simultâneo de legislação contraditória 

e até com diferentes níveis de hierarquização, pois ficou demonstrada a falta de 

comparabilidade nas contas que esta origina. 
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4. Conclusões 
 

Esta dissertação versou sobre o estudo do IVA nas administrações públicas em 

Portugal, mais propriamente sobre os procedimentos utilizados por um conjunto de 

autarquias previamente selecionadas, no que respeita tratamento deste imposto.  

Os dados analisados foram obtidos através de um inquérito por questionário às 

autarquias presentes na amostra, apresentando-se primeiramente uma caraterização dos 

respondentes ao inquérito. Procurou-se também apresentar a evolução da legislação 

acerca deste tema, tendo-se demostrado as contradições que nela existem. Ao longo da 

dissertação fez-se referência à convergência de normativos e consequentemente à 

comparabilidade e fiabilidade da informação financeira prestada, foi precisamente esta 

questão que procurámos explorar no que respeita aos procedimentos utilizados para a 

contabilização do IVA nas autarquias da nossa amostra, verificando se estes se 

encontravam de acordo com a legislação em vigor, e no caso de existirem divergências 

realçar as mais marcantes.  

A este nível foi também analisada a forma como as autarquias aplicam as normas 

relativas ao IVA, no que diz respeito a um conjunto de atividades identificadas como 

sendo as mais problemáticas por alguns autores referenciados ao longo da nossa revisão 

de literatura. É também de referir, que se procurou relacionar estas diferenças com a 

dimensão das autarquias em causa e propor alterações à legislação atualmente aplicada 

como forma de reduzir as divergências observadas. 

 

Assim sendo, após a realização deste estudo foram obtidas as seguintes 

conclusões:  

  

(i) Relativamente à nossa primeira questão de investigação constatámos a 

existência de tratamentos diferenciados para o IVA nas autarquias que compõem a 

amostra decorrentes da legislação que aplicam, a qual, ao longo da sua evolução, se tornou 

contraditória entre si, colocando em causa a comparabilidade da informação financeira 

prestada pelas entidades. Esta situação é visível entre as autarquias que estão a aplicar o 

Decreto-Lei n.º 26/2002 e aquelas que se encontram a aplicar a Circular n.º 1345, uma 

vez que numa situação o IVA é considerado uma operação extraorçamental e, no outro, 

uma operação orçamental; 
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(ii) Ainda no âmbito da nossa primeira questão de investigação, a opinião dos 

respondentes no que respeita à legislação que regulamenta o IVA não considerou que a 

existência de decretos-lei e circulares fosse a melhor forma de regulamentar o IVA nas 

autarquias, uma vez que estes se tornam contraditórios entre si e levam à alteração de 

procedimentos, por não se compreender o que esta legislação pretende transmitir. 

 

No que respeita à nossa segunda questão de investigação, observou-se que: 

 

(i) a maioria das autarquias regista o IVA na vertente orçamental e patrimonial 

embora existem casos em que este registo é realizado apenas na vertente patrimonial; 

(ii) No classificador económico utilizado para a contabilização do IVA, todas as 

autarquias declararam utilizar o mesmo classificador económico da receita ou da despesa 

para o registo do respetivo imposto, o que em algumas situações não está de acordo com 

a legislação que declararam aplicar, que considera o IVA uma operação extraorçamental; 

(iii) Algumas autarquias afirmaram registar o IVA apenas na vertente patrimonial 

o que contraria o previsto na legislação que dizem aplicar, nomeadamente quando referem 

utilizar o mesmo classificador económico da receita ou da despesa para registar o 

respetivo IVA liquidado ou dedutível, uma vez que no âmbito do SNC-AP não está 

prevista a utilização de qualquer classificador económico no registo patrimonial; 

(iv) Apenas seis das sete autarquias que declararam aplicar o previsto na Circular 

Serie A n.º 1345 (o que corresponde a 30% do total da amostra) fazem o tratamento 

correto do IVA, uma vez que o consideram uma operação orçamental e patrimonial, sendo 

que na vertente orçamental o registam no mesmo classificador económica da receita ou 

da despesa, tal como previsto na Circular que aplicam. 

 

Relativamente à nossa terceira questão de investigação: 

 

(i) Constatou-se existirem divergências na forma como as autarquias aplicam o 

IVA relativamente a um conjunto de atividades identificadas como sendo as mais 

problemáticas, não sendo o imposto relativo a estas operações algumas vezes aplicado de 

acordo com a legislação em vigor. 

(ii) No que respeita a operações envolvendo resíduos sólidos especiais apenas 

25% da amostra aplica o IVA de forma correta, aplicando o IVA à taxa reduzida; nas 

operações de entrada em museus municipais apenas 45% da amostra aplica o IVA de 



 

70 
 

forma correta, ou seja, isento de IVA, embora sujeito a imposto; nas operações relativas 

a fotocópias simples de documentos arquivados, da exclusiva posse da câmara municipal, 

nas operações de licenciamento de atividades diversas e nas operações relativas aos 

serviços da polícia municipal, no caso das fotocópias apenas 35% aplicam o IVA 

corretamente, no caso das atividades de licenciamento e nos serviços da polícia municipal 

a maioria aplica o IVA corretamente, ou seja não sujeito a IVA; nas atividades de 

exploração de parques de estacionamento nas vias públicas e parcómetros 59% aplica o 

IVA corretamente, ou seja, sujeito a IVA à taxa normal.  

 

 No que concerne à quarta questão de investigação: 

 

(i) Ficou demonstrado que a dimensão das autarquias não é um fator relevante na 

promoção de divergências no tratamento contabilístico do IVA entre autarquias.  A 

maioria das autarquias presentes na amostra foram consideradas de grande dimensão, 

e apenas uma de média dimensão, contudo o tratamento do IVA utilizado nesta 

também se verifica em algumas das autarquias consideradas de grande dimensão.  

 

Por fim, quanto às sugestões de alterações à legislação, como forma de reduzir às 

divergências relativamente à contabilização do IVA, apenas a criação de um separador 

com informação específica direcionada à Administração Local e a situações que 

habitualmente são alvo de esclarecimento, a pedido das autarquias, é uma proposta 

verdadeiramente lógica. Deste modo, não foi possível contribuirmos devidamente com 

alterações legislativas que visem reduzir as divergências ao nível do IVA nas autarquias, 

já que os dados obtidos assim não o permitiram. 

 

Como complemento ao já anteriormente abordado consideramos que seria de 

equacionar terminar com a utilização em simultâneo de legislação contraditória e até com 

diferentes níveis de hierarquização, pois ficou demonstrada a falta de comparabilidade 

nas contas que esta origina. 
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4.1 Propostas de estudos futuros e limitações ao estudo 
 

 Considera-se que as conclusões retiradas neste trabalho representam um ponto de 

partida para diversas investigações nesta área, dado que se encontra ainda pouco 

explorada. A primeira seria a replicação deste estudo no futuro para se perceber se as 

conclusões obtidas ainda se mantêm. Poderia também ser alargada a amostra a autarquias 

de outras regiões do país e eventualmente a outras entidades da administração pública, 

para assim se poder compreender de forma mais abrangente os efeitos que as políticas 

divergentes no que respeita à contabilização do IVA têm nas contas públicas e 

consequentemente na comparabilidade das mesmas. Outro tema a estudar seria a 

comparabilidade das contas, tendo em conta os diferentes tratamentos de operações com 

IVA e o seu impacto na performance das autarquias e na forma de calcular a sua 

capacidade de endividamento. 

  

Como principal limitação da investigação desenvolvida salienta-se a dificuldade 

em obter resposta por parte das autarquias. Da amostra selecionada das 34 autarquias, 

apenas foi possível obter resposta de 20.  
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Apêndices 

Apêndice I – Inquérito 

 

Questionário (Tratamento do IVA nas Autarquias) 

 

Este questionário foi elaborado no âmbito da dissertação do mestrado em 

Contabilidade e Finanças do Instituto Politécnico de Beja.  

Nota: Toda a informação recolhida neste questionário é estritamente confidencial.  

Os dados serão utilizados unicamente para fins estatísticos, sendo os resultados 

apresentados de uma forma agregada e totalmente anónima. 

Link:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScE3egMW5Z-

UBod9vXs0Oe8BEV5obEYWLbxU7GFBY5n_Nu9MA/viewform  

Neste link pode ser simulado o inquérito, tal como vai aparecer aos respondentes. 

*Obrigatório 

Endereço de e-mail*______________________________________________________ 

I. Caraterização do respondente 

1. Género * 

Marcar apenas uma opção. 

1) Masculino 

2) Feminino 

2. Idade * 

_____________________________________________________________________ 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScE3egMW5Z-UBod9vXs0Oe8BEV5obEYWLbxU7GFBY5n_Nu9MA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScE3egMW5Z-UBod9vXs0Oe8BEV5obEYWLbxU7GFBY5n_Nu9MA/viewform
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3. Habilitações literárias * Marcar apenas uma opção. 

1) Ensino básico (9.º ano) ou equivalente 

2) Ensino básico (12.º ano) ou equivalente 

3) Ensino superior incompleto 

4) Bacharelato 

5) Licenciatura 

6) Mestrado/Doutoramento 

 

4. Nível hierárquico * Marcar apenas uma opção. 

1) Dirigente 

2) Técnico Superior 

3) Técnico 

4) Administrativo 

II. Caraterização do organismo 

 

5. Localidade* 

________________________________________________ 

6. Qual o ano de implementação do SNC-AP na entidade?* 

Marcar apenas uma opção. 

1) 2016 

2) 2017 

3) 2018 

4) 2019 
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III. Imposto sobre o Valor Acrescentado 

 

7. Acha que as diversas alterações que têm ocorrido, ao longo do tempo, na legislação 

relacionada com o IVA têm promovido alguma confusão na forma como a sua 

autarquia deve aplicar este imposto? Marcar apenas uma opção. 

1)  Sim 

2)  Não 

8. Considera que o facto de coexistirem Decretos-Lei e Circulares a estabelecerem 

diferentes tratamentos para o IVA nas autarquias representa a forma mais 

adequada de regulamentar o tratamento contabilístico deste imposto? Marcar 

apenas uma opção. 

1)  Sim 

2)  Não 

9. Tem conhecimento de, na sua autarquia, já terem sido alterados procedimentos ao 

longo do tempo, relativamente ao tratamento contabilístico de operações com IVA 

dedutível ou liquidado, pelo facto de terem constatado que a legislação é confusa 

ou contraditória 

Marcar apenas uma opção. 

1)  Sim 

2)  Não 

10. Quando está em causa uma receita em que deve cobrar o IVA, este imposto 

também é registado na vertente orçamental ou apenas patrimonial? Marcar apenas 

uma opção. 

1)  Registado na vertente orçamental e patrimonial 

2)  Registado apenas na vertente patrimonial 
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10.1. Indique ainda, no âmbito da contabilidade orçamental, se regista o IVA 

cobrado no mesmo classificador económico da receita ou em outro? Marcar apenas 

uma opção. 

1) No mesmo 

2) Noutro 

3)  Se utilizar outro classificador indique qual... 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

11. Quando está em causa uma despesa em que deve deduzir o IVA, este imposto 

também é registado na vertente orçamental ou apenas patrimonial? * Marcar 

apenas uma opção. 

1)  Registado na vertente orçamental e patrimonial 

2)  Registado apenas na vertente patrimonial 

 

. 11.1. Indique ainda no âmbito da contabilidade orçamental, se regista o IVA 

pago e dedutível no mesmo classificador económico da despesa ou em outro? 

Marcar apenas uma opção. 

1) No mesmo 

2) Noutro 

3) Se utilizar outro classificador indique qual… 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

12. Já alguma vez refletiu sobre o facto de que ao se considerar o IVA como uma 

operação orçamental ou apenas extraorçamental, tal facto tem implicações nos 
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resultados orçamentais determinados para a sua autarquia, e que isso poderá pôr 

em causa a comparabilidade face às restantes? Marcar apenas uma opção. 

1)  Sim 

2)  Não 

12.1. Quer tenha respondido "Sim" ou "Não" à pergunta anterior, quer desenvolver 

um pouco esta questão nas linhas abaixo: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

13. Já alguma vez refletiu sobre o facto de que ao se considerar o IVA como uma 

operação orçamental ou apenas extraorçamental, tal facto pode gerar erros no 

registo das diferentes fases orçamentais de execução de uma despesa na sua 

autarquia? Marcar apenas uma opção. 

1) Sim 

 2) Não 

13.1. Quer tenha respondido "Sim" ou "Não" à pergunta anterior, quer desenvolver 

um pouco mais esta questão nas linhas abaixo: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

14. Considera a legislação presente no código do IVA adequada, ou seja, 

suficientemente clara, tendo em conta as operações realizadas pela sua autarquia? 

Marcar apenas uma opção. 

1)  Sim 

2)  Não 
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14.1. Relativamente à questão anterior, se respondeu “Não”, proponha as alterações 

que deveriam ser contempladas na próxima revisão do Código do IVA. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

15. Atualmente, qual a legislação que a sua autarquia está a aplicar para a 

contabilização do IVA? Marcar apenas uma opção. 

 

1)  Decreto-Lei n.º 26/2002 

2) Circular Serie A n.º 1314 

3)  Circular Serie A n.º 1345 

 

16. As autarquias praticam operações sujeitas a imposto, operações isentas nos 

termos do artigo 9.º do CIVA e operações no âmbito dos seus poderes de 

autoridade não sujeitas a imposto nos termos do n.º 2 do CIVA. Assim sendo, das 

seguintes operações praticadas pela sua autarquia indique, por favor, qual o 

tratamento aplicado ao IVA por essa autarquia. 
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Com tecnologia 
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Apêndice II – Ofício enviado às autarquias 
 

André Filipe Pereira Guerreiro 
Email: andrepguerreiro@gmail.com 
 

 

Para: 
Câmara Municipal de ……… 
A/C de….. 

      Morada 
 

 

Assunto: Pedido de colaboração em estudo de Mestrado 

 

Exmo.(a) Senhor(a) Responsável pelo Pelouro Financeiro,  

 

Sou aluno do Mestrado em Contabilidade e Finanças, do Instituto Politécnico de 

Beja e venho por este meio solicitar a vossa colaboração no preenchimento do inquérito: 

“Tratamento do IVA nas Autarquias”. 

Este pedido prende-se com o facto de, neste momento, me encontrar a desenvolver 

a minha Dissertação intitulada “O IVA nas Administrações Públicas em Portugal” sob 

a orientação do Professor Doutor José Filipe Pires dos Reis.  

O referido inquérito será dirigido a uma amostra selecionada de 34 autarquias 

(Baixo Alentejo, Alentejo e Algarve) e encontra-se disponível na página Web: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScE3egMW5Z-

UBod9vXs0Oe8BEV5obEYWLbxU7GFBY5n_Nu9MA/viewform  

Alerto-vos para a necessidade das vossas respostas serem facultadas da forma 

mais rigorosa possível para que os resultados não sejam penalizados e promovam uma 

perspetiva errada sobre a realidade das autarquias em estudo. Além disso, tendo por base 

as vossas respostas, também pretendemos sugerir alterações ao código do IVA para que 

este se revele mais adequado às vossas eventuais necessidades e particularidades.  

Neste contexto, e por uma questão de controlo das respostas recebidas, também 

solicitamos no inquérito a indicação do vosso e-mail e morada da autarquia. No entanto, 

a divulgação dos dados obtidos apenas ocorrerá de forma agregada e totalmente 

mailto:andrepguerreiro@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScE3egMW5Z-UBod9vXs0Oe8BEV5obEYWLbxU7GFBY5n_Nu9MA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScE3egMW5Z-UBod9vXs0Oe8BEV5obEYWLbxU7GFBY5n_Nu9MA/viewform
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anónima pelo que toda a informação recebida será tratada confidencialmente e em 

nenhum caso se realizarão considerações particulares.  

Por fim, muito agradecia que a vossa resposta nos fosse disponibilizada num prazo 

máximo de 30 dias para que me seja possível terminar e entregar o estudo no prazo limite, 

o que desde já agradeço.  

Quaisquer esclarecimentos podem contactar-me através do e-mail 

(andrepguerreiro@gmail.com). 

 

Muita obrigada pela vossa colaboração, que agradeço antecipadamente.  

 

Com os melhores cumprimentos, 

André Filipe Pereira Guerreiro 
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Apêndice III – Total da Despesa Paga (em euros) 
 

Municípios 2016 2017 
Distrito de Beja     

Beja     24 822 975,02       28 124 407,03  
Aljustrel       9 784 405,23       12 111 246,47  
Almodôvar     11 499 197,35       12 986 653,66  
Alvito       4 296 576,18         4 207 728,92  
Barrancos       3 620 989,67         4 077 594,34  
Castro Verde       9 347 721,86         9 396 033,90  
Cuba       5 560 029,94         6 673 291,93  
Ferreira do Alentejo       8 756 261,11       12 041 914,29  
Mértola     13 127 916,83       15 941 510,78  
Moura     15 799 775,27       16 021 159,38  
Odemira     27 939 710,41       27 492 142,04  
Ourique       8 936 813,23       10 589 267,60  
Serpa     13 948 687,30       16 796 962,66  
Vidigueira       7 545 749,98         7 541 859,85  

Litoral Alentejano     
Alcácer do Sal     15 480 734,59       17 152 548,88  
Grândola     19 752 897,29       20 476 477,40  
Santiago do Cacém     24 250 049,14       26 555 635,39  
Sines     19 274 781,07       25 104 509,65  

Distrito de Faro     
Faro     36 509 039,23       56 924 631,71  
Albufeira     63 017 045,64       68 611 925,83  
Loulé     91 051 312,32     102 147 508,20  
Alcoutim       7 174 680,39         8 259 599,50  
Aljezur       9 060 186,19         9 778 246,00  
Castro Marim     11 156 566,78       12 393 524,60  
Lagoa     37 946 023,67       39 429 049,01  
Lagos     42 336 037,57       47 338 852,96  
Monchique       9 186 127,60         9 530 499,01  
Olhão     24 117 637,46       25 586 633,21  
Portimão     77 628 843,68     136 954 142,27  
São Brás de Alportel       9 875 431,61       11 518 052,60  
Silves     30 420 186,05       34 487 005,69  
Tavira     24 437 714,64       26 979 355,08  
Vila do Bispo     10 340 094,75       10 974 576,82  
Vila Real de Santo António     29 121 174,61       26 560 276,87  

Fonte: Aplicação Informática SIAL retirado do Portal Autárquico  
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