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CONTAB-POCE _ Contabilidade para o Setor da Educação 

Versão 3.2.02 – janeiro de 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para além de alguns reajustamentos de pormenor, na versão agora disponibilizada (v3.2.02) foi 
implementada na área de UTILITÁRIOS a opção que permite a exportação mensal de dados para 
o IGeFE. 
Sobre este assunto deverão consultar o ANEXO J do manual da aplicação, disponibilizado 
também em versão atualizada.  
 
 

1. Alterações efetuadas no manual da aplicação 
O manual da aplicação foi atualizado para a versão 3.2.02, tendo APENAS sido efetuadas as 
alterações a seguir identificadas. 
 

a) Incluído o ANEXO J referente ao processo de envio de informação para o IGeFE, sendo 
em consequência reajustada a numeração das páginas finais relativas às Orientações 
Técnicas; 
 

b) Na página 41, foi corrigido o texto do seguinte parágrafo (correção assinalada a 
vermelho) 
“ Relativamente às existências de mercadorias e matérias-primas registadas a débito 
das contas 32… / 36… nos lançamentos de abertura, caso da entidade adote o 
automatismo mencionado no ANEXO F, no dia 2 de janeiro deverá saldar as contas 32… 
por contrapartida das correspondentes contas 61…” 
 

c) Na página 90, relativamente ao exemplo de “Receitas não Cobradas”, estava a ser 
repetida a alínea a), sendo corrigido para alínea b). 

 
d) No exemplo 2, página 95, a conta a utilizar nos movimentos para o escalão B deverá ser 

2212… e não a conta 2688922. 
 

e) Na página 96, relativamente à utilização dos lucros do Bufete, no exemplo está a ser 
repetida a conta 023 nas fases do cabimento e compromisso, quando deverão ser 
utilizadas também as contas 026… e 027… 
 

f) Na página 109, ponto 5.6, onde se refere “Aquisição de material de limpeza”, deverá 
considerar-se “Aquisição de material de escritório”. 
 

Recomendação: Não necessitam de voltar a imprimir na totalidade a versão atualizada do 
manual, bastando imprimir apenas as páginas onde ocorreram alterações. 

ANTES DE ATUALIZAR O PROGRAMA PARA ESTA NOVA VERSÃO 
 
- Faça uma cópia de segurança para guardar em arquivo; 
- NUNCA restaure cópias de segurança de versões anteriores sem contactar os nossos 
serviços de apoio técnico. 
- Leia atentamente este documento, facultando-o a todos os utilizadores do programa e 
outros responsáveis pela coordenação e supervisão das áreas de contabilidade e 
vencimentos. 
 
Atenção:  
Com a garantia de que as aplicações CONTAB-POCE, CIBE e OFICIAR se encontram 
encerradas em todos os computadores, atualize o programa para a versão agora 
disponibilizada. A instalação deve ser executada por um utilizador com direitos de 
administrador no sistema operativo (Windows). 
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2. Atualização para a versão 3.2.02 
Na instalação desta nova versão tenham em especial atenção às recomendações referidas no 
início deste documento. 
A atualização para a versão 3.2.02 deverá ocorrer com a maior brevidade, dado necessitarem de 
utilizar a nova opção que foi implementada: “Enviar Informação IGeFE”. 
 
 

3. Situações a ter em consideração no arranque do ano 2016 
Em complemento de toda a documentação até agora disponibilizada e com o objetivo de 
clarificar algumas dúvidas que nos têm sido colocadas, chamamos a V/ atenção para as 
seguintes informações: 
 
 
3.1 – Lançamentos de abertura 
Nos lançamentos de abertura, deverão os utilizadores ter em consideração as orientações 
técnicas divulgadas no manual da aplicação e na adenda da versão 3.2.01. 
As escolas que à data de 1 de janeiro não tenham o inventário inicial concluído, não sendo por 
isso possível considerarem na abertura os lançamentos relativos ao imobilizado, ignoram para já 
esses registos. Posteriormente, quando apurados os valores do inventário inicial, registam esses 
lançamentos na data em que a informação estiver disponível. 
 
Exemplo: No dia 4 de maio a escola já concluiu o seu inventário inicial e está na posse dos 
valores referentes ao imobilizado. Então nessa data, procede aos seguintes lançamentos na 
contabilidade: 
 

Data Nº Doc Débito Crédito Valor Movimento 

  4231 511 ?? Imobilizado …….. 
(a) (b) 4234 511 ?? Imobilizado …….. 

  4261 511 ?? Imobilizado …….. 
(a) 04-05-2016 
(b) Sequencial na contabilidade 

 
 
3.2 – Regularização dos encargos da entidade patronal para a CGA e/ou Segurança Social 
 

a) Todas as escolas devem consultar de imediato a área reservada da página do IGeFE e 
verificar as verbas que foram autorizadas nas requisições de fundos de dezembro. 
 

b) Constatando que as verbas requisitadas em dezembro para pagamento dos encargos da 
entidade patronal para a CGA e/ou Segurança Social não foram autorizadas, deverão 
efetuar os procedimentos divulgados na Nota Informativa que disponibilizámos no dia 23 
de dezembro de 2015. 
Tenham em atenção que o montante dos descontos dos trabalhadores que ficam na 
posse da escola, são tratados como fluxos financeiros que transitam para liquidação dos 
encargos em 2016, NÃO sendo por conseguinte entregues ao Tesouro tal como acontece 
com os restantes saldos que se encontram na posse do serviço. 

 
c) Relativamente às escolas a quem foram autorizadas as verbas para pagamento dos 

encargos acima referidos, mas cuja transferência para a conta da escola apenas ocorreu 
em janeiro, o ciclo da receita e os pagamentos têm de ser registados à data de 31 de 
dezembro de 2015. 
Para esta situação em concreto, na reconciliação bancária reportada a 31 de dezembro e 
na elaboração da conta de gerência de 2015, estas verbas devem ser consideradas como 
“Valores em trânsito – Depósitos”. 
 
Nota: Este procedimento aplica-se também a outras verbas que a escola receba no início 
de janeiro de 2016, mas a considerar ainda no orçamento de 2015. 
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3.3 – Outras situações 
 

a) Clarificando a orientação que consta no ponto 5.10 da Adenda da versão 3.2.01, 
relativamente aos saldos do ASE que existirem no final de 2015, deverão ser registados 
no primeiro dia útil de 2016 através do ciclo da receita, atentos às seguintes indicações: 

 

 O saldo da Papelaria é registado como receita na FF123; 

 O saldo do Refeitório será registado na FF123, salvaguardando a situação referida na 
parte final do citado ponto 5.10; 

 Quanto ao Bufete, apenas poderá existir saldo se optar por transferir os lucros para o 
OCR em janeiro de 2016. Se optar por transferir os lucros à data de 31 de dezembro, 
adota o mesmo tratamento que nas restantes receitas de dezembro para a FF123, 
originado assim ausência de saldo no Bufete no final de 2015. 

 
b) Mais uma vez esclarecemos que as verbas recebidas na FF119 não são entregues ao 

Tesouro, tendo tratamento igual às verbas da FF111. 
 

c) Salvo orientações contrárias que superiormente sejam divulgadas, relembramos que a 
partir de janeiro de 2016 as receitas próprias provenientes do funcionamento de refeitórios 
adjudicados são registadas na FF123, entregues ao Tesouro através de guia e só depois 
de requisitadas e recebidas do Tesouro, podem ser entregues à DGEstE. 

 
d) Ainda referente às receitas dos refeitórios adjudicados arrecadadas durante o mês de 

dezembro de 2015, colocam-se dois cenários possíveis: 
 

 Se a entrega dessas verbas (pagamento), mesmo ocorrendo no início de janeiro, seja 
para refletir no Mapa de Análise Financeira de dezembro, na abertura de 2016 deverá 
ser registado um movimento extra orçamental de entrada. Quando a verba for 
entregue à DGEstE nos primeiros dias de janeiro, deverá nessa data registar um 
movimento extra orçamental de saída. 

 Se a entrega dessas verbas (pagamento) tenham de ser refletidas no mapa de Análise 
Financeira de janeiro de 2016, então deverá ser adotado o procedimento referido na 
alínea c). 

 
e) Tendo por base a Circular para preparação do OE para 2016 (DGO), nesta versão já se 

encontra atualizado o código e designação do Ministério da Educação, passando a ser: 
 

10 – Ministério da Educação 
 

Foram também reajustadas as classificações de receita utilizadas na opção “Guias de 
Receita”, tendo os dois últimos dígitos sido alterados para 10 (código do ministério). 

 
Nota: Na eventualidade das classificações de receita atualizadas com o novo código do 
ministério não serem reconhecidas pelo sistema central no momento em que efetuarem o 
pagamento, deverão indicar nas guias as classificações anteriores e no programa CONTAB-
POCE proceder ao registo já com base nas novas classificações. 

 
 

4. Envio de informação para o Ministério da Educação 
Até orientações em contrário, as escolas continuam mensalmente a exportar os dados para a 
DGEEC (MISI) tal como ocorreu em 2015, e passam a exportar os dados também para o IGeFE a 
partir de janeiro de 2016. Na área de Utilitários da versão 3.2.02, encontram-se disponíveis as 
duas opções para dar resposta a estes procedimentos. 
 
Tenha ainda em consideração as seguinets orientações: 
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a) Na versão 3.1.4 conclua todos os registos relativos ao ano de 2015, incluíndo os 

movimentos de regularização e o apuramento de resultados. Calcule os balancetes 
relativos a cada fonte de financiamento, tal como ocorreu nos meses anteriores.  
Faça uma cópia de segurança para guardar em arquivo e de seguida proceda ao Fecho 
do Ano 2015. 
 

b) Ainda na versão 3.1.4 e já no ano 2016, elabore a Requisição de Fundos para 
funcionamento referente ao mês de janeiro de 2016, proceda ao registo das Guias de 
Receita entregues em janeiro, calcule o Plano de Aplicação de Verbas e de seguida 
proceda ainda na versão 3.1.4 do programa, à exportação de dados para a DGEEC 
(MISI). A partir deste momento a versão 3.1.4 apenas será utilizada para elaboração da 
conta de gerência de 2015. 
 

c) Na versão 3.2.02, elabore também a Requisição de Fundos de janeiro, calcule o Plano de 
Aplicações de Verbas, proceda ao registo das Guias de Receitas próprias entregues ao 
Tesouro em janeiro de 2016 e calcule o Mapa de Fundos Disponíveis reportado ao 
primeiro mês do ano. 
De seguida proceda à exportação de dados para o IGeFE. A exportação de dados para 
a DGEEC (MISI) relativa ao mês de janeiro apenas é efetuada a partir da versão 3.1.4. 

 
d) Nos meses seguintes, a exportação de dados para a DGEEC (MISI) e para o IGeFE são 

efetuadas a partir da versão 3.2.02 ou superior, tendo em consideração as orientações 
transmitidas no manual da aplicação. 

 
 

5. Notas Finais 
 

a) Sempre que o utilizador executa a versão 3.1.4, é apresentada uma mensagem a 
informar que se encontra disponível uma nova versão. A mensagem deverá ser ignorada, 
pois a nova versão corresponde à versão 3.2.xx que já se encontra instalada para 
utrilização a partir de janeiro de 2016. 

 
b) Mais uma vez recomendamos a análise detalhada de toda a informação disponibilizada 

até ao momento, destacando-se a importância na articulação de tarefas entre os 
utilizadores do GPV, CIBE e CONTAB-POCE, bem como o acompanhamento regular por 
parte da Direção e Conselho Administrativo do agrupamento/escola. 
 

c) Relativamente aos constrangimentos que podem vir a verificar-se nesta fase inicial do ano 
em consequência do elevado número de contactos telefónicos que prevemos receber, 
bem como os mecanismos de apoio presencial regular que colocamos à disposição das 
escolas que deles venham a necessitar, recomendamos mais uma vez que consultem 
a informação disponibilizada na Adenda da versão 3.2.01. 
 

d) Dando neste momento a resposta possível sobre a necessidade de em 2016 as escolas 
terem de continuar a resgistar na aplicação do ASE os movimentos financeiros que são 
também objeto de registo no POCE (receitas, encargos, pagamentos), apenas poderemos 
informar que a questão foi remetida para decisão superior, devendo as escolas 
aguardar orientações sobre este assunto. 
Mantendo a informação que também foi dada nas atividades de formação que decorreram 
no 2º semestre de 2015, o programa JPM-SASE permite a introdução em bloco de 
movimentos, com base nos totais mensais apurados no verso do Mapa de Análise 
Financeira, mapa este que pode ser obtido diretamente no CONTAB-POCE. 
Exemplo: Durante o mês foram efetuados no programa CONTAB-POCE vinte ciclos de 
receita relativos a venda de senhas. No programa JPM-SASE pode no final do mês 
efetuar um registo pela totalidade da verba recebida em venda de senhas, obtendo o valor 
no verso do mapa de análise financeira. 

 


