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Informamos que no passado dia 9 de Março foi publicado o  Decreto nº 36-A/2010  que contempla a aprovação do SNC-
ESNL, obrigatório para Entidades do Sector Não Lucrativo a partir do exercício que se inicie em 01 de Janeiro de 2012 ou em 
data posterior.

Destacamos, ainda, as seguintes Portarias e Aviso publicados recentemente:
·          Portaria n.º 105/2011. D.R. n.º 51, Série I de 2011-03-14 
Aprova vários modelos de demonstrações financeiras aplicáveis às entidades do sector não lucrativo (ESNL)
·          Portaria n.º 106/2011. D.R. n.º 51, Série I de 2011-03-14
Aprova o Código de Contas Específico para as Entidades do Sector não Lucrativo
·          Aviso n.º 6726-B/2011. D.R. nº 51, Série I de 2011-03-14
Contém a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para as Entidades do Sector Não Lucrativo

Apesar do DL 36-A/2010 mencionar que é possível que as Entidades do Sector Não Lucrativo possam optar por aplicar a 
normalização já no exercício de 2011, aconselhamos vivamente os nossos clientes a aguardarem. Como é apanágio da F3M, 
entendemos ser importante manter a prudência relativamente a este tema e destacamos a seguir as principais razões que 
suportam este nosso parecer:

1. Após leitura do DL 36-A/2010 e Portarias, parece-nos previsível que venham a existir algumas alterações designadamente 
a nível das contas das classes 72 e 75, com impactos nos respectivos modelos.
2. De acordo com o DL 36-A/2010 a nível orçamental a Segurança Social poderá solicitar mapas, no entanto, realçamos que 
até ao momento tais modelos são desconhecidos.
3. Dadas as alterações profundas associadas ao SNC-ESNL é importante conquistar uma crescente maturidade, o que implica 
preparação e alinhamento de todos os stakeholders.

A F3M está a constituir uma equipa, que conta com diversas entidades de referência do sector social com o objectivo de 
enquadrar soluções capazes de dar resposta aos impactos resultantes desta alteração legal. Apesar de eventuais pressões 
do sector e tal como já aconteceu em situações anteriores, a F3M continuará a actuar com ponderação e numa atitude de 
não precipitação, visando sempre o interesse das instituições.


