

RE
EGULAME
ENTO PAR
RA O CONT
TROLO DA
A APLICAÇ
ÇÃO
D
DAS
NORM
MAS CONT
TABILÍSTIC
CAS

de organizzação e funcionam
mento da Comissão de
O Regime JJurídico d
C), doravan
nte designado por R
Regime Jurrídico,
Norrmalização Contabilísstica (CNC
pub
blicado em Anexo ao
o Decreto-L
Lei n.º 134
4/2012, de 29 de jun
nho, estipula, no
seu artigo 4.º, n.º 2, qu
ue a CNC deve dese
envolver ass ações ne
ecessáriass para
que
e as norma
as contabilísticas sejam efetiva
a e adequa
adamente aplicadas pelas
entidades a ellas sujeitass.
Asssim, o pressente regu
ulamento vvisa estabe
elecer a m
metodologia a adota
ar nas
ações de con
ntrolo da aplicação das norm
mas contab
bilísticas p
pelas entid
dades
suje
eitas à adoção do Sisstema de N
Normalizaçã
ão Contabilística (SN
NC).
As ações de verificação
o a desen
nvolver porr iniciativa da CNC terão por base,
nom
meadamentte, informa
ação pública ou a In
nformação Empresarrial Simplifficada
(IES
S) que lhe vvenha a se
er disponib
bilizada noss termos le
egais.
O p
presente re
egulamento
o não é ap
plicável ao
o controlo da aplicaçção das no
ormas
contabilísticass pelas entiidades que
e integram as adminisstrações pú
úblicas.

Artiigo 1.º - Âm
mbito
O p
presente regulament
r
to estabelece a me
etodologia a adotar nas açõe
es de
verificação da
a aplicação
o das norm
mas contab
bilísticas, n
no âmbito d
da prosseccução
da missão da
a Comissão
o de Norm
malização Contabilísttica, doravvante desig
gnada
por CNC, deffinida no n
n.º 2 do arrtigo 3.º do
o regime jjurídico da
a organizaçção e
funccionamento
o da CNC
C, aprovad
do pelo De
ecreto-Lei n.º 134/2
2012, de 2
29 de
junh
ho.

Artigo 2.º - O
Objeto
O p
presente re
egulamento
o tem porr objeto a definição das açõess de verificcação
necessárias p
para prom
mover o co
ontrolo da efetiva e adequada aplicaçã
ão de
norm
mas contab
bilísticas le
egalmente aprovadass.


Artig
go 3.º - Su
ujeição
Estã
ão sujeitass à aplicaçção do pre
esente reg
gulamento as ações de contro
olo da
apliccação dass normas ccontabilísticcas pelas entidades previstas no artigo 3
3.º do
Deccreto-Lei n..º 158/2009, de 13 de julho, co
om a redaçção dada pelo
p
Decre
eto-Lei
n.º 9
98/2015, de 2 de junh
ho.

Artig
go 4.º - Exc
clusão
Estã
ão excluíd
das da ap
plicação do
o presente
e regulame
ento eventuais açõe
es de
controlo da a
aplicação de norma
as contabillísticas pe
elas entida
ades sujeitas à
supervisão do
o Banco de
e Portugal,, da Autoriidade de S
Supervisão
o dos Segu
uros e
Fun
ndos de Pe
ensões e, ainda,
a
da C
Comissão d
do Mercado
o de Valore
es Mobiliárrios.

Artigo
o 5.º - Con
ntrolo da a
aplicação d
das norma
as contabiilísticas
1 - O controlo
o da aplica
ação das normas co
ontabilística
as é realizzado atravé
és de
ações de verrificação le
evadas a efeito por iniciativa da CNC ou media
ante a
partticipação e
em procedim
mentos de arbitragem
m.
2 - As ações de verificação levad
das a efeito por inicciativa da CNC
C
têm como
obje
etivo a ava
aliação do cumprime
ento das obrigações legalmentte estabele
ecidas
no â
âmbito da aplicação
a
d
das normas contabilísticas apliccáveis.
3 - Para o desenvolvim
mento de ações da sua inicia
ativa, a CN
NC recorre
e aos
documentos de prestação de contas aprovadas
a
s nos terrmos lega
ais e
subsidiariamente:
a) À inform
mação con
ntida na In
nformação Empresariial Simplificcada (IES)), que
seja diisponibiliza
ada à CN
NC, nos te
ermos que
e venham
m a consta
ar do
protoco
olo a celeb
brar entre o Ministério das Finanças e o Ministérrio da
Justiça;
b) A outro
os meios considerado
c
os relevantes, design
nadamente
e a informa
ações
prestad
das por enttidades tercceiras.
4 – A participa
ação da CN
NC em pro
ocedimento
os de arbitrragem consstitui uma forma
indireta de con
ntrolo da aplicação
a
d normass contabilíssticas e deverá ocorrrer em
das
qua
alquer das seguintes
s
s
situações:
a
a) Por de
esignação do memb
bro do go
overno ressponsável pela área
a das
finança
as;
b
b) Por req
querimento conjunto d
das entidad
des em con
nflito.



Artigo 6.º - Execu
ução das A
Ações de Controlo
A e
execução d
das ações de controlo da apliccação das normas contabilístic
c
cas, a
que
e se refere o artigo anterio
or, compe
ete ao Comité
C
de
e Normalizzação
Con
ntabilística Empresariial (CNCE)).

Artig
go 7.º - Pro
ocedimentos de Controlo
entos de controlo
c
a adotar se
erão sistematizados e reduzid
dos a
Os procedime
do ser apro
ovados pelo Presiden
nte da CNC
C, sob prop
posta do CNCE.
escrito devend

Artigo
o 8.º - Rela
atório de A
Ações de C
Controlo
O re
elatório rela
ativo a cad
da ação de controlo d
deverá perm
mitir:
a) avaliar a qualidad
de do relato
o financeiro
o das entid
dades;
b) determiinar se as normas contabilístic
c
cas foram efetiva e adequadam
a
mente
as pela entidade
aplicada
e
e
em
causa,, se a in
ntegração de lacuna
as foi
as as
efetuad
da nos term
mos do no
ormativo a
aplicável e se foram
m elaborada
demonsstrações fin
nanceiras exigíveis;
e
c) identificcar indícioss de ocorrê
ência de qu
uaisquer ilíícitos que, eventualm
mente,
tenham
m sido praticcados.

Artigo 9
9.º - Divulg
gação das Ações de
e Controlo
1 – O Plano d
de Atividad
des da CN
NC deverá conter um
ma descriçção sumária das
ações de conttrolo a dese
envolver no ano a qu
ue respeita.
2 – O Relatório de Ativid
dades da C
CNC deverá conter u
uma descrição sumária da
natu
ureza das ações
a
de ccontrolo de
esenvolvida
as e das co
onclusões e
extraídas.

Artigo 1
10.º - Ilícito
os de Mera
a Ordenaç
ção Social
Noss termos do artigo 14
4.º do Deccreto-Lei n.º
n 158/200
09, de 13 d
de julho, com
c
a
reda
ação dada
a pelo Deccreto-Lei n
n.º 98/2015
5, de 2 de
e junho, ssão puníve
eis os
seguintes ilícitos pratica
ados pelass entidadess referidass no artigo
o 3.º do m
mesmo
diplo
oma:
a) A não aplicação pela entid
dade de qu
ualquer da
as disposiçções consttantes
nas norrmas conta
abilísticas e de relato financeiro
o aplicáveiss, cuja apliccação
seja exigível, se
empre qu
ue, com tal prática
a, sejam distorcida
as as


nanceiras individuaiss ou consolidadas que tais entid
dades
demonsstrações fin
estejam
m legalmen
nte obrigadas a apressentar;
b) A integ
gração de
e lacunas efetuadass de modo
o diverso do previsto no
normatiivo aplicávvel, semprre que, co
om tal práttica, sejam
m distorcida
as as
demonsstrações fin
nanceiras individuaiss ou consolidadas que tais entid
dades
estejam
m legalmen
nte obrigadas a apressentar;
c) A falta de aprese
entação de
e uma ou m
mais demo
onstrações financeiras que
tais enttidades esttejam legalmente obrrigadas a a
apresentar.

Artig
go 11.º - C
Coimas
1 – Nos termo
os dos n.ºss 1 a 3 do artigo 14.ºº do Decreto-Lei n.º 1
158/2009, de 13
de jjulho, com a redação
o dada pelo Decreto--Lei n.º 98//2015, de 2 de junho
o, são
punidas com ccoima de € 1 500 a € 30 000 as
a entidade
es que prattiquem qua
alquer
dos ilícitos pre
evistos no artigo
a
ante
erior.
2-N
Na graduação da coima serão tidos
t
em co
onta os valores dos ccapitais pró
óprios
ou d
dos fundoss patrimoniiais, o total de rendim
mentos e a condição económicca das
entidades a qu
ue se referre o númerro anterior,, bem como os valore
es associa
ados à
infra
ação.

A
Artigo 12.º - Redução
o das Coim
mas
Casso as infrrações pre
evistas no
o artigo 1
10.º sejam
m praticadas a títullo de
negligência, as coimas sserão reduzzidas a me
etade.

Artigo 13.º Admo
oestação
1 - Quando a reduzida gravidade da infraçã
ão e da culpa do age
ente o justiifique,
pode ser profe
erida uma admoestaç
a
ção.
2- A admoesttação é pro
oferida porr escrito, n
não podend
do o mesm
mo facto vo
oltar a
serr apreciado
o como con
ntraordenaçção.

Arrtigo 14.º - Averigua
ações Prév
vias
1 - A instau
uração do
o processso de con
ntraordena
ação será precedid
da de
averiguações com o obje
etivo de ve
erificar o tip
po de ilícito
o cometido
o, avaliando
o se a
informação fin
nanceira, o
omitida ou distorcida,
d
é materiallmente rele
evante de forma
a justificar a in
nstauração
o, ou não, d
do respetivvo processo
o de contra
aordenação
o.


2 – Para efeitos do anterior n.º 1, co
onsidera-se
e “informa
ação finan
nceira
matterialmente
e relevante
e” aquela que, pela sua omisssão ou distorção,
d
p
possa
influ
uenciar as decisões d
dos utilizad
dores.

Artiigo 15.º - Instauraçã
ão do Proc
cesso
A o
organização e instau
uração dos processos referen
ntes aos ilícitos de mera
orde
enação so
ocial previsstos no arttigo 10.º se
erão conduzidas porr um instru
utor a
designar pelo
o Presidente da C
CNC e terão o ap
poio de um
u
jurista que,
eventualmente
e, esteja affeto ao seccretariado técnico
t
da CNC.

Artigo 16
6.º - Subsidiariedade
e
Aoss ilícitos de mera ordenação social pre
evistos no presente regulame
ento é
subsidiariamente aplicávvel o regim
me geral d
do ilícito d
de mera orrdenação social
esta
abelecido pelo Decrreto-Lei n.ºº 433/82, de 27 outtubro, com
m as altera
ações
intro
oduzidas p
pelo Decre
eto-Lei n.º 356/89, de
e 17 de ou
utubro, do Decreto-L
Lei n.º
244
4/95, de 14 de setemb
bro, e da L
Lei n.º 109/2
2001, de 24
2 de dezembro.

