especialista em autarquias!

SNC-AP

Sistema de Normalização Contabilística
para Administrações Públicas.

A solução que assegura o controlo financeiro global
e em tempo real da Autarquia.
Novo módulo do ERP FreSoft no qual responde às exigências do novo modelo de normalização contabilística aprovado pelo Decreto de Lei nº. 192/2015 de 11
de setembro. Irá permitir a convergência das práticas de contabilização e avaliação de ativos e passivos dos organismos das administrações públicas portuguesas com as dos outros Estados-membros da EU.
É de implementação obrigatória em todas as autarquias locais e entidades equiparadas. Engloba uma contabilidade Orçamental (NCP26), Financeira (NCP1 à
NCP25) e de Gestão (NCP27), e pretende ser uma ferramenta moderna de auxílio aos eleitos locais responsáveis pelas autarquias na gestão das mesmas.

Com o SNC-AP consegue efetuar
> Gestão Orçamental
> Criação do orçamento inicial: receita e despesa;
> Execução orçamental;
> Gestão de Receita (Liquidações e cobranças);
> Gestão de Despesa (Cabimentos, compromissos, obrigações e pagamentos)
> Modificações orçamentais;
> Possibilidade de emissão de documentos do sistema
contabilístico;
> Demonstrações de resultados:
> Demonstração de Desempenho Orçamental
> Demonstração de Execução Orçamental da Receita
> Demonstração de Execução Orçamental de Despesa
> Demonstração da Execução do PPI/PPA
> Anexo às demonstrações orçamentais
> Mapas oficiais de prestação de contas
> Plano plurianual de Investimentos e Plano de Ações
(PPI e PPA)
> Criação do plano plurianual de investimentos e de Ações;

> Execução e modificação do plano de investimento e de Ações
> Plano de Contas Multidimensional
> Criação, consulta e impressão do plano de contas;
> Relação Económica / SNC-AP
> Relação de equivalência entre as classificações económicas de receita e despesa e as contas financeiras, onde irá
permitir um registo automático dos movimentos.
> Registo de Vencimentos
> Registo automático do processamento de ordenados, com
possibilidade importação de valores da aplicação Gestão
de Vencimentos
> Cálculo e apuramento dos Fundos Disponíveis de acordo
com a LCPA (art.º 21 DL n.º 99/2015, de 2 de Junho)
> Exportação para SISAL – Sistema de Informação do
Subsetor da Administração Local (DGAL)
INTEGRAÇÃO SNC-AP
> Importação de toda a receita cobrada na Autarquia
> Importação com intervalo de datas
> Importação do processamento de vencimentos
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