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RESUMO

Este trabalho tem o objetivo de apresentar se o Balanço Financeiro das entidades do setor público

pode ser absorvido pela Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC, com base nos modelos do

Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) Para tanto, é realizada uma

pesquisa bibliográfica, fazendo uma aplicação em um estudo de caso e posteriormente analisando

os resultados, a qual aborda o problema de forma qualitativa. Na revisão de literatura,

primeiramente são apresentados uma breve explanação acerca dos conceitos de Balanço

Financeiro e Demonstração do Fluxo de Caixa. Após isso é apresentado um estudo de caso a fim

de averiguar e testar a hipótese. No capítulo destinado ao resultado da pesquisa, são apresentados

os reflexos do MCASP no Balanço Financeiro e na DFC. Pôde se concluir, portanto, que a edição

do Manual influenciou significativamente não só na aplicação dos preceitos abordados na Lei n°

4.320/1964, principal norma vigente do direito financeiro, nas Normas Brasileiras de

Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP), como também, definiu e alteraram seus

elementos, grupos e estrutura de apresentação, de forma a adequar a contabilidade pública

brasileira aos padrões internacionais.

Palavras-chave: Balanço Financeiro. DFC. Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.
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-1 INTRODUÇAO

o novo mundo globalizado tem exigido, além das instituições privadas, que as

entidades públicas adotem as normas internacionais de contabilidade, para que haja uma

padronização nas informações prestadas aos diversos órgãos internacionais, aos investidores e

principalmente a sociedade que clama por maior transparência na origem e aplicabilidade dos

recursos públicos. Entre outros benefícios esperados para essa nova fase da contabilidade

pública está a possibilidade de obtenção de crédito junto a instituições financeiras

internacionais, a maximização da credibilidade perante investidores externos e a permissão do

controle social por meio de informações mais fidedignas e transparentes a sociedade.

Tão importante este ponto que de acordo com Jeffrey Sachs (consultor das Nações

Unidas contra a pobreza), uma estratégia de redução completa da pobreza, com base nas

metas de desenvolvimento do milênio teria cinco partes: (1) um diagnóstico diferencial que

identificasse as políticas e os investimentos necessários; (2) um plano de investimento que

indicasse o montante e tempo necessário; (3) um plano financeiro que estimasse o tamanho do

déficit a ser financiado em parte por doadores; (4) um plano de doadores que detalhasse os

compromissos dos doadores ao longo dos anos; e (5) um plano de gestão pública que

especificasse os mecanismos de governança e administração para implementar a estratégia

(2005, p. 273-274). A reforma da contabilidade governamental pertenceria a esse último

componente. O sistema de contabilidade são os "nervos do governo", para usar a expressão de

Karl Deutsch (DEUTSCH, 1966), porque ela é o centro de comando e de controle financeiro

governamental.

O trabalho aborda quais os reflexos que o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor

Público teve nas demonstrações contábeis, com enfoque no Balanço Financeiro e na

Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC).

E por fim mostra os resultados obtidos, com uma sugestão de uma nova DFC

incorporando as informações do Balanço Financeiro em uma única peça contábil.
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2 OBJETIVOS

A seguir são apresentados o objetivo geral do trabalho e os objetivos específicos

necessários à sua elaboração.

2.1 OBJETIVO GERAL

Este trabalho tem como objetivo geral apresentar os reflexos do Manual de

Contabilidade Aplicada ao Setor Público sobre as Demonstrações Contábeis da

Administração Pública, sugerindo uma nova Demonstração Contábil que em uma única peça

possa ser divulgada as informações do Balanço Financeiro e da Demonstração do Fluxo de

Caixa.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

a) Apresentar os conceitos das demonstrações envolvidas;

b) Abordar a contabilidade sob o enfoque patrimonial;

c) Verificar se a DFC pode absorver o Balanço Financeiro;

d) Apresentar uma proposta de um modelo de evidenciação.
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-3 REVISAO DA LITERATURA

A Contabilidade Pública é, atualmente, um dos principais instrumentos utilizados pela

sociedade brasileira para fiscalizar e controlar a gestão dos recursos públicos.

Slomski (2001, p. 267) diz que:
Na administração pública, é, certamente, onde mais deve estar presente a filosofia da
accountability (dever de prestar contas), pois, quando a sociedade elege seus
representantes, espera que os mesmos ajam em seu nome, de forma correta, e que
prestem contas de seus atos.

Com o intuito de dar mais transparência à gestão de recursos públicos, a Secretaria do

Tesouro Nacional (STN) e o Conselho Federal de Contabilidade (CFC) em parceria com

outros órgãos e associações de classe estão buscando readequar a Contabilidade Pública às

novas exigências que surgem tanto do mercado interno, como do externo, por meio de

diversas ações, estando dentre elas a edição das Normas Brasileiras de Contabilidade

Aplicadas ao Setor Público (NBCASP).

O estudo busca agregar valor para o meio acadêmico e, ainda, para a sociedade, de

modo geral, haja vista que, é dever de cada cidadão não só buscar entender esse importante

processo de adequação, pelo qual passa a Contabilidade Pública, como também, disseminar

esse conhecimento para a sociedade.

O estudo da Contabilidade Pública vem crescendo em todo o mundo e tem assumido

um papel cada vez mais importante para a sociedade. No Brasil, embora a principal norma

vigente (Lei n° 4.320/1964 - a qual estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para

Elaboração e Controle dos Orçamentos e Balanços Públicos) tenha sido editada há quase

cinquenta anos, outros normativos surgiram visando complementar e aprimorar seus

preceitos, com vistas a dar maior credibilidade e transparência às informações prestadas pelos

órgãos públicos.

Dentre esses normativos, cabe destacar a Lei Complementar n° 101/2000, conhecida

como Lei de Responsabilidade Fiscal, que através de normas gerais de finanças públicas exige

maior responsabilidade e controle na gestão fiscal dos entes públicos e os Princípios de

Contabilidade (Resolução 1.111/07) as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao

Setor Público (NBCASP), aprovadas pelas Resoluções CFC n° 1.128 a 1.137/2008, as quais

visam adequar a Contabilidade Pública às novas exigências do mercado, a fim de torná-la

convergente com as Normas Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público
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(IPSAS - International Public Sector Accounting Standards) editadas pela Federação

Internacional de Contadores (International Federation of Accountants - IFAC).

-3.1 DEMONSTRAÇAO DO FLUXO DE CAIXA - DFC

De acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público

(NBCASP), os demonstrativos exigidos pela Lei n° 4.320/64 e o Manual de Contabilidade

Aplicada ao Setor Público (MCASP), a Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) deve ser

elaborada ao final do ano pelo método direto.

No modelo contábil anterior a essas mudanças, o Balanço Financeiro parecia uma

DFC, mas sua essência era somente mostrar a variação do caixa geral em um exercício

financeiro, não levando em consideração a movimentação específica do caixa. Tal verdade se

concretiza quando inclui restos a pagar processados e não processados nas receitas

extraorçamentárias, o que não se caracteriza nova entrada ou saída de caixa. Porém o balanço

financeiro tem contido todo o viés orçamentário o que no final, torna-se uma peça diferente da

DFC. Desta maneira para o processo de convergência internacional foi obrigatório incluir a

demonstração dos fluxos de caixa.

As informações dos fluxos de caixas são extremamente importantes para proporcionar

aos usuários um instrumento que possa avaliar a capacidade de a entidade gerar caixa e

equivalentes de caixa, os itens de consumo de caixa durante o período coberto pelas

demonstrações e o saldo do caixa na data das demonstrações contábeis, permitindo projetar

cenários de fluxos futuros de caixa e elaborar análise sobre eventuais mudanças em torno da

capacidade de manutenção do regular financiamento dos serviços público.

A Demonstração dos Fluxos de Caixa tem o objetivo de contribuir para a transparência

da gestão pública, permitindo um melhor gerenciamento e controle financeiro dos órgãos e

entidades do setor público.

A DFC deve ser elaborada pelo método direto e tem o objetivo de evidenciar as

movimentações de caixa e equivalentes de caixa nos fluxos das operações, dos financiamentos

e dos investimentos.

O método direto é uma técnica que possibilita evidenciar os fluxos de pagamentos e

recebimentos a partir dos dados obtidos diretamente nas contas que representam as

disponibilidades financeiras (caixa e equivalentes de caixa), separando os valores em função

de terem sua origem nas operações dos investimentos e dos financiamentos do setor público.
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De acordo com as NBCASP, os fluxos de caixa das operações são os ingressos e os

desembolsos de recursos relacionados com ação pública e os demais fluxos que não se

qualificam como de financiamento ou investimento. Os fluxos de caixa de investimentos

compreendem os recursos oriundos da alienação e aquisição de ativo não circulante, como os

recebimentos em dinheiro por liquidação de adiantamentos ou amortização de empréstimos

concedidos e outras operações da mesma natureza e os fluxos de caixa de financiamentos, são

os recursos provenientes da captação e amortização de financiamentos e empréstimos.

A DFC permite conhecer o montante líquido de caixa gerado no período. Esse

montante pode ser calculado pela comparação entre o saldo final e inicial de caixa e

equivalentes de caixa, possibilitando o conhecimento das origens e das aplicações de caixa.

Vale ressaltar, que se um órgão público consegue gerar caixa a partir de suas

operações, isso significa que ele poderá apresentar com maior probabilidade, boa saúde

financeira em períodos futuros, porém se o caixa vem sendo gerados das atividades de

financiamento ou de investimento, tem grande probabilidade em algum momento do futuro,

haver dificuldade de repetir essa situação devido que as fontes de recursos de financiamentos

e investimentos têm menor potencial que a fonte de operações.
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3.2 BALANÇO FINANCEIRO

Segundo o artigo 103 da Lei n° 4.320/1964, o Balanço Financeiro demonstrará a

receita e a despesa orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza

extraorçamentária, conjugados com os saldos em espécies provenientes do exercício anterior,

e os que se transferem para o exercício seguinte.

Assim, o Balanço Financeiro é um quadro com duas seções: Ingressos (Receitas

Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e

Pagamentos Extraorçamentários) , que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do

exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na

coluna dos dispêndios.

O resultado financeiro do exercício corresponde à diferença entre o somatório dos

ingressos orçamentários com os extraorçamentários e dos dispêndios orçamentários e

extraorçamentários. Se os ingressos forem maiores que os dispêndios, ocorrerá um superávit;

caso contrário, ocorrerá um déficit. Este resultado não deve ser entendido como superávit ou

déficit financeiro do exercício, cuja apuração é obtida por meio do Balanço Patrimonial. O

resultado financeiro do exercício pode ser também apurado pela diferença entre o saldo em

espécie para o exercício seguinte e o saldo em espécie do exercício anterior.

O Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor

público no período a que se refere, e discrimina:

(a) a receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação vinculada

e/ou destinação ordinária);

(b) a despesa orçamentária executada por destinação de recurso (destinação vinculada

e/ou destinação ordinária);

(c) os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;

(d) as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária; e

(e) o saldo inicial e o saldo final em espécie.

Deverão ser apresentadas as destinações ordinárias e as destinações vinculadas. O

detalhamento das vinculações deverá ser feito de acordo com as características específicas de

cada ente, como por exemplo, as vinculações para a previdência social, transferências

obrigatórias para outro ente e outras vinculações constitucionais e legais. Caso o ente resolva

agrupar algumas vinculações em um grupo chamado de "Outras Vinculações", esse não

deverá ultrapassar 10% do total da Receita Orçamentária ou da Despesa Orçamentária.
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Um dos elementos fundamentais do balanço financeiro é o registro dos Restos a Pagar

que é apresentado como "receita extraorçamentária". Na realidade, trata-se de uma conta

redutora das despesas orçamentárias apropriadas no exercício, com vistas à correta

apresentação das disponibilidades.
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Quadro2 Balanço Financeiro
Fonte: Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público 5° Edição

O Balanço Financeiro será elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de

Contas Aplicado ao Setor Público:

• Classes 1 (ativo) e 2 (passi vo) para os recebimentos e pagamentos

extraorçamentários bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício

seguinte.

• Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais

diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente; e

• Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, que deverá

ser incluso nos recebimentos extraorçamentários para compensar sua inclusão na despesa

orçamentária, conforme o parágrafo único do artigo 103 da Lei n.o 4.320/1964; e

•Classe 6 para execução da receita e despesa orçamentária;

Para o levantamento do Balanço Financeiro, é necessário definir os seguintes

conceitos:

DESTINAÇÃO ORDINÁRIA: É o processo de alocação livre entre a origem e a

aplicação de recursos, para atender a quaisquer finalidades.
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- /DESTINAÇAO VINCULADA: E o processo de vinculação entre a origem e a

aplicação de recursos, em atendimento às finalidades específicas estabelecidas pela legislação.

A classificação por natureza da receita busca a melhor identificação da origem do

recurso segundo seu fato gerador. No entanto, existe a necessidade de classificar a receita

conforme a destinação legal dos recursos arrecadados. Assim, foi instituído pelo Governo

Federal um mecanismo denominado "fonte/destinação de recursos". As fontes/destinações de

recursos constituem-se de determinados agrupamentos de naturezas de receitas, atendendo a

uma determinada regra de destinação legal, e servem para indicar como são financiadas as

despesas orçamentárias. Entende-se por fonte de recursos a origem ou a procedência dos
/

recursos que devem ser gastos com uma determinada finalidade. E necessário, portanto,

individualizar esses recursos de modo a evidenciar sua aplicação segundo a determinação

legal.
A

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS: Refletem as movimentações de

recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração direta e indireta. Podem ser

orçamentárias ou extraorçamentárias. Aquelas efetuadas em cumprimento à execução do

Orçamento são as cotas, repasses e sub-repasses. Aquelas que não se relacionam com o

orçamento em geral decorrem da transferência de recursos relativos aos restos a pagar. Esses

valores, quando observados os demonstrativos consolidados, são compensados pelas

transferências financeiras concedidas.
A

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS: Refletem as movimentações

de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração direta e indireta. Podem ser

orçamentárias ou extraorçamentárias e representam a contrapartida das transferências

financeiras recebidas.
/

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS: Nesse grupo são evidenciados os

ingressos não previstos no orçamento, que serão restituídos em época própria, por decisão

administrati va ou sentença judicial.

Consistem, por exemplo, em:

• ingresso de recursos que se constituem obrigações relativas a consignações em folha,

fianças, cauções, etc.; e

• inscrição de restos a pagar, com a função de compensar o valor da despesa

orçamentária imputada como realizada, porém não paga no exercício da emissão do empenho,

em atendimento ao parágrafo único do artigo 103 da Lei n° 4.320/1964.
/

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS: Nesse grupo são evidenciados os

pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como:
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• os relativos a obrigações que representaram ingressos extraorçamentários (ex.

devolução de depósitos); e
•• ~ •• ;li ••os restos a pagar InscrItos em exercIcIos anterIores e pagos no exerclclo .
.-

SALDO EM ESPECIE: Representa o somatório dos saldos das contas do subgrupo

Caixa e Equivalentes de Caixa, bem como o valor das entradas compensatórias no ativo e

passivo financeiros, nos termos do parágrafo único do art. 3° da Lei 4.320/1964.

A análise· e a verificação do Balanço Financeiro têm como objetivo predominante

preparar os indicadores que servirão de suporte para a avaliação da gestão financeira.

O objetivo do Balanço Financeiro é evidenciar os ingressos e dispêndios de recursos

em um determinado exercício financeiro. Dessa forma, partindo do item Disponível do

Exercício Anterior (saldo inicial), deve-se adicionar a receita orçamentária, as transferências

financeiras recebidas e os recebimentos extraorçamentários e subtrair as despesas

orçamentárias, as transferências financeiras concedidas e pagamentos extraorçamentários,

chegando-se assim, no valor do Disponível para o Exercício Seguinte (saldo final).

O Balanço Financeiro possibilita a apuração do resultado financeiro do ente público

em um determinado exercício. Esse cálculo pode ser efetuado de duas maneiras:

1) Saldo em espécie para o Exercício Seguinte menos o Saldo em Espécie do

Exercício Anterior.

2) A soma das Receitas Orçamentárias mais as Transferências Financeiras Recebidas e

os Recebimentos Extraorçamentários, menos a Despesa Orçamentária, as Transferências

Financeiras Concedidas e os Pagamentos Extraorçamentários.

As informações sobre o fluxo de recursos das disponibilidades são úteis, ainda, para

que os usuários possam tomar decisões que irão influenciar o fluxo de caixa da entidade.

Possibilita, ainda, mensurar se o disponível é suficiente para pagar as obrigações referentes

aos bens e serviços adquiridos e contratados e ainda satisfazer os gastos de manutenção.

Além disso, a discriminação do Balanço Financeiro por destinação de recurso

(ordinária e vinculada) permite evidenciar qual a origem e aplicação dos recursos financeiros

referentes à Receita e Despesa Orçamentárias de acordo com a sua vinculação legal. Por

ocasião da realização da receita orçamentária, evidencia-se a finalidade específica para a

futura aplicação dos recursos financeiros. Por outro lado, a execução da despesa orçamentária

indica a finalidade específica da efetiva aplicação desses recursos.

A destinação dos recursos, na execução orçamentária da receita e da despesa, permite

avaliar que demandas da sociedade tiveram arrecadação e empenho, conforme as vinculações

legais.
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Em geral, um resultado financeiro positivo é um indicador de equilíbrio financeiro. No

entanto, é importante mencionar que uma variação positiva na disponibilidade do período não

é sinônimo, necessariamente, de bom desempenho da gestão financeira, pois pode acontecer,

por exemplo, mediante elevação do endividamento público. Da mesma, forma, a variação

negativa na disponibilidade do período não significa, necessariamente, um mau desempenho,

pois pode refletir uma redução no endividamento. Portanto, a análise deve ser feita

conjuntamente com o Balanço Patrimonial, considerando esses fatores mencionados e as

demais variáveis orçamentárias e extraorçamentárias.

Além disso, deve-se analisar de que maneira a administração influenciou na liquidez

da entidade, de forma a prevenir insuficiências de caixa no futuro.

4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Para o desenvolvimento do trabalho, utilizou-se o método de estudo de caso.

Segundo Marconi & Lakatos (2006, p. 274), o estudo de caso refere-se ao

levantamento com mais profundidade de determinado caso ou grupo humano sob todos os

seus aspectos. Entretanto, é limitado, pois se restringe ao caso que estuda, ou seja, um único

caso, não podendo ser generalizado.

Para Scharammapud Yin (2005, p.31):

A essência de unl estudo de caso, a principal tendência em todos os tipos de estudo
de caso, é que ela tenta esclarecer uma decisão ou um conjunto de decisões: o
motivo pelo qual foram tomadas, como foram implementadas e com quais
resultados.

Para auxiliar o estudo de caso foi feito uma breve pesquisa bibliográfica. O

entendimento das informações referentes ao estudo bibliográfico depende de procedimentos

metodológicos que organizam o processo de investigação.

Metodologia, segundo Collis e Hessey (2005, p. 61), relaciona-se à: "[ ...] maneira

global de tratar °processo de pesquisa, da base teórica até a coleta e análise de dados."

Desta forma, a escolha de metodologia propícia para averiguação e análise de dados é

a base para execução dos planos de pesquisa.

A seção apresenta ° método de pesquisa adotado, considerando o tipo de abordagem

para investigação dos fatos históricos, e o processo de pesquisa. Outrossim, descreve como os

dados foram coletados para a revisão bibliográfica apresentada na revisão da literatura.
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o processo de pesquisa, conforme Creswell (2010, p.26), envolve determinações

desde amplas conjecturas até a pormenorização de métodos de coleta, avaliação e

interpretação de dados.

O método, segundo Collis e Hussey (2005, p.61), especifica: "[ ...] as várias maneiras

de coletar e/ou analisar dados."

Por se tratar de um estudo de caso, optou-se pelo tipo de abordagem qualitativa para

alcançar os objetivos desta pesquisa. A pesquisa qualitativa, segundo Creswell (2010, p.26) é:

"um meio para explorar e para entender o significado que os indivíduos ou os grupos atribuem

a um problema social ou humano."

Este processo abrange questões e dados típicos captados no ambiente do participante,

para temas comuns com interpretações do pesquisador para a significância dos dados.

As est!atégias de investigação, conforme Creswell (2010, p.35), são os tipos de

projetos ou modelos de métodos qualitativos, quantitativos e mistos que proporcionam uma

direção específica aos procedimentos em um projeto de pesquisa.

Quanto ao objetivo, esta pesquisa pode ser classificada como exploratória. De acordo

com Collis e Hussey (2005, p.24), a pesquisa exploratória é realizada sobre um problema ou

questão de pesquisa quando há pouco ou nenhum estudo anterior para buscar informações e

incluem técnicas como estudo de caso, observação e análise histórica, podendo fornecer dados

quantitativos e qualitativos.

Complementando as informações acima, Gil (2002, p41), comenta que a pesquisa

exploratória tem como objetivo propiciar maior familiaridade com o problema de pesquisa,

para tomá-lo mais aparente ou para formar hipóteses. Este tipo de pesquisa auxilia no

aprimoramento de idéias ou na descoberta de intuições, sendo seu planejamento bem flexível

para que proporcione a apreciação de diversos aspectos sobre o fato estudado, assumindo na

maior parte dos casos, a forma de pesquisa bibliográfica ou de estudo de caso.

O estudo de caso foi o método adotado para este trabalho, por ter sido considerado a

melhor forma de verificar como o resultado aplicado se comportaria. Entretanto foi feita uma

breve pesquisa bibliográfica a fim de se orientar nas definições pertinentes ao problema da
.pesquIsa.

A coleta de dados, de acordo com Silvia e Menezes (2001, p.34): "estará relacionada

com o problema, a hipótese ou os pressupostos da pesquisa e objetiva obter elementos para

que os objetivos propostos na pesquisa possam ser alcançados,"

Os dados coletados, para o embasamento deste estudo foram: a pesquisa bibliográfica.

inserida na Revisão de Literatura.
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5.1 ESTUDO DE CASO
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Para que se consiga compreender a amplitude do problema apresentado foi adaptado

um estudo de caso hipotético da Secretaria do Tesouro Nacional, envolvendo um plano de
"contas de uma prefeitura e a ocorrência de vários atos e fatos. E apresentado, neste item,

lançamentos típicos de uma administração municipal, mostrando todo lançamento no

subsistema orçamentário e patrimonial, no livro diário. Por fim são levantadas as

Demonstrações Contábeis. A partir das Demonstrações Contábeis será elaborada uma

demonstração sugerida onde a administração pública municipal consegue divulgar tanto as

informações do balanço financeiro quanto a do fluxo de caixa.

Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional (F) 1.1. 1.1.O.00 .00
Créditos tributários a receber (P) 1.1.2.2.0.00.00

1
Depósitos restituíveis e valores vinculados (F) 1.1.3.5.0.00.00

Ativo Outros créditos e valores de curto prazo a receber (P) 1.1.3.8.0.00.00
Créditos realizáveis de longo prazo - Dívida ativa (P) 1.2.1.1.0.00.00
Bens móveis - veículos (P) 1.2.3.1.0.00.00
Bens imóveis (P) 1.2.3.2.0.00.00
Depreciação, exaustão e amortização acumuladas veículos 1.2.3.8.0.00.00
(P)
Pessoal a pagar - Precatórios curto prazo (P) 2.1.1.1.0.00.00
Pessoal a pagar - Precatórios curto prazo (F) 2.1.1.1.0.00.00

2
Empréstimos a Curto Prazo (P) 2.1.2.2.0.00.00

Passivo Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a curto prazo (F) 2.1.3.1.0.00.00
Valores restituíveis (F) 2.1.8.8.0.00.00
Pessoal a pagar - Precatórios a longo prazo (P) 2.2.1.1.0.00.00
Remuneração a pessoal - RPPS 3.1.1.1.0.00.00

3 Serviços Terceiros - PJ 3.3.2.3.0.00.00
VPD Depreciação 3.3.3.1.0.00.00

Variações
Transferências intragovernamentais - Intra OFSS 3.5.1.0.0.00.00pa trimoniais

diminutivas Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos 3.5.3.1.0.00.00
Redução a valor recuperável de imobilizado 3.6.1.2.0.00.00
Impostos sobre patrimônio e a renda (IPVA) 4.1.1.2.0.00.00
Impostos sobre a produção e a circulação (ICMS) 4.1.1.3.0.00.00

4 Venda de Produtos da Indústria de Transformação 4.3.2.1.1.14.00VPA
Variações Exploração do Patrimônio Imobiliário / Aluguéis 4.3.3.1.1.03.01

patrimoniais Prestação de Serviços Relacionados a T.I. 4.3.3.1.1.09.00
aumentativas Transferências intragovernamentais - Intra OFSS 4.5.1.0.0.00.00

Transferências das instituições privadas sem fins lucrativos 4.5.3.1.0.00.00
Reavaliação de imobilizado 4.6.1.1.0.00.00
Ganhos com Alienação de Imobilizado 4.6.2.2.0.00.00



5 Previsão inicial da receita 5.2.1.1.0.00.00
Controle da Dotação Orçamentária / Crédito inicial 5.2.2.1.0.00.00
autorização RP não Processados inscritos no exercício 5.3.1.1.0.00.00orçamentária

RP Processados inscritos 5.3.2.1.0.00.00
Receita a realizar 6.2.1.1.0.00.00

Recei ta realizada 6.2.1.2.0.00.00

6
Crédito disponível 6.2.2.1.1.00.00

Controle da Crédito empenhado a liquidar 6.2.2.1.3.01.00
Execução Crédito empenhado em liquidação 6.2.2.1.3.02.00

orçamentária Crédito empenhado liquidado 6.2.2.1.3.03.00
Crédito liquidado pago 6.2.2.1.3.04.00
RP não Processados a liquidar 6.3.1.1.0.00.00
RP Processados a Pagar 6.3.2.1.0.00.00

Direitos conveniados 7.1.1.2.0.00.00
Obrigações conveniadas 7.1.2.3.0.00.00

7 Obrigações contratuais 7.1.2.2.0.00.00
Controles
Credores Controle da disponibilidade de recursos 7.2.2.1.0.00.00

Controle do encaminhamento de créditos da dívida ativa 7.3.1.0.0.00.00
Controle da inscrição de créditos da dívida ativa 7.3.2.0.0.00.00
Execução de direitos conveniados - convênios a receber 8.1.1.2.0.01.01

Execução de direitos conveniados - convênios a comprovar 8.1.1.2.0.01.02
Execução de direitos conveniados - convênios a aprovar 8.1.1.2.0.01.03
Execução de direitos conveniados - convênios aprovados 8.1.1.2.0.01.04
Execução de obrigações conveniadas - convênios a liberar 8.1.2.2.0.01.01
Execução de obrigações conveniadas - convênios a 8.1.2.2.0.01.02
conlprovar
Execução de obrigações conveniadas - convênios a aprovar 8.1.2.2.0.01.03
Execução de obrigações conveniadas - convênios aprovados 8.1.2.2.0.01.04

8
Execução de obrigações contratuais - contratos de serviços a 8.1.2.3.0.02.01Controles

Devedores executar
Execução de obrigações contratuais - contratos de serviços 8.1.2.3.0.02.02
executados
Execução da disponib. de recursos - Disponibilidade por 8.2.2.1.1.00.00
Destinação de Recursos
Execução da disponib. de recursos - Disp por Dest de 8.2.2.1.2.00.00
Recursos comprometida
Execução da disponib. de recursos - Disp por destinação de 8.2.2.1.3.00.00
recursos utilizada
Créditos a encaminhar para a dívida ativa 8.3.1.1.0.00.00
Créditos encaminhados para a dívida ativa 8.3.1.2.0.00.00
Créditos a Inscrever em Dívida Ativa 8.3.2.1.0.00.00
Créditos Inscritos em Dívida Ativa a receber 8.3.2.3.0.00.00
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1. Previsão da Receita

Título da Conta Código Natureza da Valor (R$)Inf.
D Previsão inicial da receita corrente - 90% 5.2. 1.1.0.00.00

D Previsão inicial da receita capital - 10% 5.2.1.1.0.00.00

C Receita a realizar corrente - 90% 6.2.1.1.0.00.00
Orçamentária

C Receita a realizar capital - 10% 6.2.1.1.0.00.00

2. Fixação da Despesa

Título da Conta Código Natureza da
Inf. Valor (R$)

D Dotação orçanlentária / Crédito inicial - corrente - 36.000

D Dotação orçanlentária / Crédito inicial - capital - 24.000

Crédito disponível - corrente - 36.000

C Crédito disponível - capital - 24.000

5.2.2.1.0.00.00

5.2.2.1.0.00.00

6.2.2.1.1.00.00

6.2.2.1.1.00.00

Orçamentária

'. . .' i:~:::::j:jm:::::~:t:lI:::í;:::jl:j:j!:j:j:j:l

3. Reconhecimento do Crédito Tributário relativo ao IPV A (Variação Patrimonial Aumentativa / Receita
Tributária por Competência - enfoque patrimonial)

Título da Conta Código Natureza da
Inf. Valor (R$)

D Créditos tributários a receber (P)

C Inlpostos sobre patrimônio e a renda (IPV A)

1.1.2.2.0.00.00

4.1.1.2.0.00.00
Patrimonial

4. Arrecadação de Tributos - Receita Orçamentária posterior ao fato gerador - IPV A
Título da Conta Código Natureza da

Inf. Valor (R$)

D Caixa e eq uivalentes de caixa em moeda nacional (F)

C Créditos tributários a receber (P)

1 . 1 . 1 .1. O.00 .00

1.1.2.2.0.00.00
Patrinlonial

Título da Conta Código Natureza da Valor (R$)Inf.
D Receita a realizar 6.2.1.1.0.00.00

OrçamentáriaC Receita realizada 6.2.1.2.0.00.00



5. Arrecadação de Tributos (ICMS) - concomitante com o fato gerador
Título da Conta Código Natureza da

Inf.

2

Valor (R$)

D Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional (F)

C Impostos sobre a produção e a circulação (ICMS)

1.1.1.1.0.00.00

4.1.1.3.0.00.00
Patrimonial

Título da Conta Código Natureza da Valor (R$)Inf.
D Receita a realizar 6.2.1.1.0.00.00

Orçamentária
C Recei ta realizada 6.2.1.2.0.00.00

6. Arrecadação de Receita Orçamentária - Operação de Crédito Externa - recurso vinculado
Título da Conta Código Natureza da

Inf. Valor (R$)

D Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional (F)

C Empréstimos a Curto Prazo (P)

1.1.1.1.0.00.00

2.1.2.2.0.00.00

Título da Conta Código

Patrimonial

Valor (R$)

D Recei ta a realizar

C Receita realizada

6.2.1.1.0.00.00

6.2.1.2.0.00.00

Natureza da
Inf.

Orçamentária

Informe a natureza da receita: '--1 __ 2_1_2_3_00_0_0_-----'

7. Empenho da despesa de serviços de terceiros - pessoa jurídica
Título da Conta Código Natureza da

Iof. Valor (R$)

D Crédito disponível

C Crédito empenhado a liquidar

6.2.2.1.1.00.00

6.2.2.1.3. 01 .00
Orçamentária

8. Reconhecilnento da VPD (concomitante com a liquidação orçamentária) - entrega da NF e Liquidação da
Despesa Orçamentária, vinculada a contrato.

Título da Conta Código Natureza da
Inf. Valor (R$)

D Serviços Terceiros - PI 3.3.2.3.0.00.00
C Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a curto prazo (F) 2.1.3.1.0.00.00 Patrimonial

Título da Conta Código Natureza da
Inf. Valor (R$)

D Crédito empenhado a liquidar

C Crédito empenhado liquidado

6.2.2.1.3.01.00

6.2.2.1.3.03.00
Orçanlentária



9. Pagamento da Despesa Orçamentária (Saída do Recurso Financeiro)
Título da Coota Código Natureza da

Iof.

2S

Valor (R$)

D Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a curto prazo (F) 2.1.3.1.0.00.00

C Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional (F) 1.1.1.1.0.00.00
Patrimonial

Título da Conta Código Natureza da Valor (R$)Inf.
D Crédito enlpenhado liquidado 6.2.2.1.3.03.00

Orçamentária
C Crédito liquidado pago 6.2.2.1.3.04.00

10. Empenho da Dotação Orçamentária referente a aquisição de 2 veículos no valor de R$12.000,00 (cada)
Título da Conta Código Natureza da

Iof. Valor (R$)

D Crédito disponível

C Crédito empenhado a liquidar

6.2.2.1.1.00.00

6.2.2.1.3. 01.00
Orçamentário

11. Liquidação da Despesa Orçamentária e Incorporação do Bem
Título da Conta Código Natureza da

Iof. Valor (R$)

D Bens móveis - veículos (P) 1.2.3.1.0.00.00
C Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a curto prazo (F) 2.1.3.1.0.00.00

Patrimonial

Título da Conta Código Natureza da
Inf. Valor (R$)

D Crédito empenhado a liquidar

C Crédito enlpenhado liquidado

6.2.2.1.3.01.00

6.2.2.1.3.03.00
Orçamentári o

12. Recollhecilnento da Variação Patrimonial Diminutiva decorrente da depreciação, no valor de R$ 400,00,
sendo R$200, 00 para cada veículo

Título da Coota Código Natureza da
Inf. Valor (R$)

D Depreciação 3.3.3.1.0.00.00
Patrimonial

C * Depreciação, exaustão e amortização acumuladas -
, I (P) 1.2.3.8.0.00.00

velCU os ~----------~-----------

13. Contabilização do valor líquido contábil
Título da Conta Código Natureza da

Iof. Valor (R$)

C Bens móveis - veículos (P) 1.2.3.1.0.00.00

D * Depreciação, exaustão e amortização acumuladas -
veículos (P) 1.2.3.8.0.00.00 Patrimonial



14. Recebimento do valor da venda a vista
Título da Conta Código Natureza da

Inf.

2

Valor (R$)

D Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional (F)

C Bens móveis - veículos (P)
C Ganhos com alienação de imobilizado

1.1.1.1.0.00.00

1.2.3.1.0.00.00

4.6.2.2.0.00.00
Patrimonial

Título da Conta Código Natureza da Valor (R$)Inf.
D Receita a realizar 6.2.1.1.0.00.00

Orçamentária
C Receita realizada 6.2.1.2.0.00.00

15. Contabilização do valor líquido contábil
Título da Conta Código Natureza da

Inf. Valor (R$)

D * Depreciação, exaustão e amortização acumuladas -
veículos (P)

C Bens móveis - veículos (P)

1.2.3.8.0.00.00

1.2.3.1.0.00.00
Patrimonial

16. Realização da doação concedida de veículos
Título da Conta Código Natureza da

Inf. Valor (R$)

D Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos
C Bens móveis - veículos (P)

3.5.3.1.0.00.00

1.2.3.1.0.00.00 Patrimonial

17. Recebimento de 2 imóveis no valor de R$30.000,OO (cada).
Título da Conta Código Natureza da

Inf. Valor (R$)

D Bens inlóveis (P) 1.2.3.3.0.00.00

C Transferências das instituições privadas senl fins lucrativos 4.5.3.1.0.00.00~----------~----------~....

Patrimonial

18. Recebimento de depósito de caução
Título da Conta Código Natureza da

Inf. Valor (R$)

D Depósitos restituíveis e valores vinculados (F)
C Valores restituíveis (F)

1.1.3.5.0.00.00

2.1.8.8.0.00.00 Patrinlonial

19. Devolução parcial de caução recebida
Título da Conta Código Natureza da

Inf. Valor (R$)

D Valores restituíveis (F)
C Depósitos restituíveis e valores vinculados

2.1.8.8.0.00.00

1.1.3.5.0.00.00 Patrimonial



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

69.500,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00

RECEITAS
RECEITAS CORRENTES

RECEITA TRIB UTÁRIA
Impostos

Taxas
Conuibuição de Melhoria

RECEITA DE CONTRIBUiÇÕES
RECEITA PATRIMONIAL
RECEITA AGROPECUÁRIA
RECEITA INDUSTRIAL
RECEITA DE SERViÇOS
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
OUTRAS RECEITAS CORRENTES

RECEITAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Operações de Crédito Internas
Operações de Créd. Externas

ALIENAÇÃO DE BENS
Alienação de Bens Móveis

Alienação de Bens Imóveis

AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS .
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

6.000,00 6.000,00 29.500,00
5.000,00 5.000,00 15.500,00

5.000,00 5.000,00 15.500,00 10.500,0
1.000,00 1.000,00 14.000,00 13.000,0
1.000,00 1.000,00 14.000,00 13.000,00

RECEITAS
REALIZADAS

60.000,00
54.000,00
54.000,00
54.000,00

60.000,00
54.000,00
54.000,00
54.000,00

UBTOTAL DAS RECEITAS (I) 69.50
OPERAL..~~"'.'
REFINANCIAMENTO (11)

Operações de Crédito Internas

Mobiliária
Contratual

Operações de Crédito Externas

Mobiliária

Conu"atual

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (111) = (I + 60.000
(IV)

60.000TOTAL (V) = (lU + IV)

SALDOS DE CIOS ANTERIORES
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)
Superávit l'-'inanceiro
Reabertura de Créditos Adicionais

9.500

DESPESAS CORRENTES
Pessoal e Encargos Sociais
Juros e Encargos da Dívida
Outras Despesas Con-entes 36.000,00 36.000, 200, 100, 100, 35.800,00

DESPESAS DE CAPITAL 24.000,00 24.000, 24.000, 24.000,
Inves timen tos 24.000,00 24.000, 24.000, 24.000,
Inversões Financeiras

AmOltização da Dívida

RESERV A DE CONTINGÊNCIA

RESERV A DO RPPS

SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) 60. 60.000,00 24. 24.100, 35.800,00
AMORTIZAÇAO DA D VIDA
REFINAN AMENTO (VI
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI 60.000,00 24.200,00 24.100,00 100,00 35.800,

IT (IX) 45.300,00
TOTAL (X) = (VIII + IX) 60.000,00 60.000,00 69.500,00 24.100,00 100,00 35.800,00
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IEXERCÍCIO: MÊS: EMISSÃO: PÁGINA:
Exercício
Atual

Exercício
Anterior

IFLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES
IINGRESSOS 40.000,00

RECEITAS DERIVADAS 40.000,00
Receita Tributária 40.000,00
Receita de Contribuições
Outras Receitas Derivadas

RECEITAS ORIGINÁRIAS
Receita Patrimonial
Receita Agrupecuária
Receita Industrial
Receita de Servl~Q§
Outras Receitas Origlnárias
Remuneração das Disponibilidades

TRANSFERÊNCIAS
Intergovern amen tai s

a Estados
a Municípios

Intragovernamentais

DESEMBOLSOS 100,00

PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO 100,00
Judiciária
Administração 100!00

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Juros e CorreçãQ Monetária da Dívida Interna
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa
Outros Encargos da Dívida

TRANSFERÊNCIAS
Intergovernamen tai s

a Estados
a Municípios

Intragovernamen tais

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 39.900,00

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
INGRESSOS 14.000,00

Alienação de Bens 14.000,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos

DESEMBOLSOS -
Aquisição de Ativo Não Circulante
Concessão de Empréstimos e Financiamentos

,
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 14.000,00 -
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

DESEMBOLSOS
Amortiz ãofRefinanciamento da Dívida

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 69.400,00
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Exerc cio Atual

2.200,00

Exercício
Anterior

Varia ões Patrimoniais Aumentativas 105.200,00
Tributárias e Contribuições

Impostos
Taxas
Contribuições de Melhoria
Contribuições Sociais
Contribu Econômicas

43.000,00
43.000,00

ffaa- de Mercaáor(as, (os e Serv(ços
Venda de Mercadorias
Venda de Produtos
Venda de Serviços

Financei ras
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos
Juros e Encargos de Mora
Variações Monetárias e Cambiais
Descontos Obtidos
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras
Descontos Financeiros Obtidos
Outras Vari Patrimoniais Aumentativas - Financeiras
ransferências
Transferências Intragovernamentais
Transferências Intergovernamentais
Transferências das Instituições Privadas
Transferências das Instituições Multigovernamentais
Transferências de Consórcios Públicos

60.000,00

60.000,00

Transferências do Exterior
Exploração de Bens e Serviços
Exploração de Bens
Exploração de Serviços

2.200,00Valorização e Ganhos com Ativos
Reavaliação de Ativos
Ganhos com Alienação

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas
Resultado Positivo de Participações em Coligadas e Controladas



3

Varia~ç~ões~Patrimoniais Di_minutivas 12.300,00 -
Pessoal e Encargos •

Remuneração a Pessoal
Encargos Patronais
Benefícios a Pessoal
Custo de Pessoal e Encargos
Outras Variações Patrimoniais diminutivas - Pessoal e Encargos

Benefícios Previdenciários -
Aposentadorias e Reformas
Pensões
Outros Benefícios Previdenciários

Benefícios Assistenciais •

Benefícios de Prestação Continuada
Benefícios Eventuais
Pol íticas Públicas de Transferência de Renda

Financeiras ·
Juros e Encargos sobre Empréstimos e Financiamentos Obtidos
Juros e Encargos de Mora
Variações Monetárias e 'Cambiais
Descontos Financeiros Concedidos
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras

Transferências 11.800,00
Transferências Intragovernamentais
Transferências Intergovernamentais
Transferências a Instituições Privadas 11.800,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais
Transferências a Consórcios Públicos
Transferências ao Exterior

Tributárias e Contributivas ·
Tributos
Contribuições
Tributos e Contribuições

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 500,00
Uso de Material de Consumo
Serviços 100,00
Depreciação, Amortização e Exaustão 400,00
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo

Desvalorização e Perda de Ativos -
Redução a Valor Recuperável
Perdas com Alienação
Perdas Involuntárias

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas -
Premiações
Incentivos
Equalizações de Preços e Taxas
Participações e Contribuições
Resultado Negativo com Participações em Coligadas e Controladas
Custo de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

Superávit/(déficit) Patrimonial do Período 92.900,00 -

VARIAÇOES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

Incorporação de Ativos Não Circulantes 24.000,00
Desincorporação de Passivos Não Circulantes
Incorporação de Passivos Não Circulantes 15.500,00
Desincorporação de Ativos Não Circulantes 14.000,00
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o PATRIMONIAL. MODELO NOVO
M EMISSAO:

Exercício Ex
Atual Ant

Patrimônio Social/Capital Social
Reservas de Capital
Ajustes de Avaliação Patrimonial
Reservas de Lucros
Ações em Tesouraria
Resultados Acumulados
A es/Cotas em Tesouraria

••

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO

PASSIVO

ESPECIFICA çÃO E e c' io
tual

25.3ATIVO CIRCULANTE
Caixa e Equivalentes de Caixa
Créditos de Curto Prazo
Demais Créditos e Valores de CP
Investimentos Temporários
Estoques
VPD Pagas Antecipadamente

ATIVO NÃO-CIRCULANTE
Ativo Realizável a Longo Prazo
Investimento
Imobilizado
Intangível

73.700,0
70.700,0
3.000,0

PASSIVO CIRCULANTE
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias de Curto Prazo
Empréstimos e Financiamentos de Curto Prazo
Fornecedores de curto prazo
Debêntures e Outros Títulos de Dívida de CP
Obrigações Fiscais de Curto Prazo
Demais Obrigações de Curto Prazo
Provisões de Curto Prazo
Valores de Terceiros Restituíveis

24.00000

1.300,00

15.500,00

15.500,00

40.800,00

92.900,

AntESPECIFICAÇÃO

60.000,00 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias
de Longo Prazo a Pagar
Empréstimos e Financiamentos de Longo Prazo
Debêntures e Outros Títulos de Dívida de Longo Prazo
Fornecedores de Longo Prazo
Obrigações Fiscais de Longo Prazo
Provisões de Longo Prazo
Resultado Diferido

Exercício Ex

Atual

60.000,

ATIVO FINANCEIRO 70.700,,00 - PASSIVO FINANCEIRO 25.400,,00 -
ATIVO PERMANENTE 63.000 ..00 - PASSIVO PERMANENTE 15.500,,00 -
SALDO PATRIMONIAL 92.800 ..00 -

TOTAL DO PASSIVO
PATRIM

DOPATRIM
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-6DISCUSSAO

o Conselho Federal de Contabilidade (CFC) há bastante tempo vem fomentando a

discussão e a realização de estudos, em nível nacional, na busca da uniformiza~ão de práticas

e procedimentos contábeis. Podemos citar os Princípios Contábeis, sendo eles: O Princípio da

Entidade, o Princípio da Continuidade, o Princípio da Oportunidade, o Princípio do Registro

pelo Valor Original, o Princípio da Competência e o Princípio da Prudência, que servem de

base para toda elucidação do poder derivado. Diversos grupos de estudos com a participação

de representantes dos Estados, Municípios, da União, Tribunais de Contas e da Academia

estão na busca de uniformizar os procedimentos e as práticas contábeis no setor público. Com

o intuito de dar mais transparência à gestão de recursos públicos, o CFC e a Secretaria do

Tesouro Nacional (STN) em parceria com outros órgãos estão buscando readequar a

Contabilidade Pública às novas exigências que se desenvolvem tanto do mercado interno,

como do externo.

Foi constituído um grupo denominado Grupo Assessor das Normas Brasileiras de

Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, com a missão de resgatar, consolidar e atualizar

todos os trabalhos e estudos desenvolvidos.

O Grupo Assessor entendeu que a edição de Normas não depende da reformulação da

Lei 4.320/64.

Elaborou minuta de Resolução que aprova o Anexo 11 à Resolução CFC 750/93, que

estabelece a Interpretação Dos Princípios De Contabilidade Sob A Perspectiva do Setor

Público (Resolução CFC 1.111/2007, 29/11).

O Grupo estabeleceu algumas premissas, tais como: O objetivo estratégico era de que

a área pública fosse dotada de normas que pudessem fornecer a orientação contábil, dentro

dos princípios de contabilidade, ao mesmo tempo, que avançasse na consolidação e integração

com as normas internacionais, possibilitando ao setor público tratamento adequado; Foi

fundamental, pois pautou todas as discussões sobre o tratamento das questões normativas para

a área pública, uma vez que as normas contábeis não são e não devem ser cópia da legislação.

A escolha. do tema: "Reflexos do manual de contabilidade aplicado ao setor publico

sobre as demonstrações contábeis: Balanço Financeiro absorvido pela Demonstração do Fluxo

de Caixa" foi pensado em como pode-se padronizar as demonstrações, ter alguma proposta

para melhoria no setor público visto que acredita-se que pode melhorar muito ainda, pois há

bastante tempo vem sendo realizado estudos para a busca da uniformização de práticas e

procedimentos contábeis.
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Em prol dessa busca de melhorias e soluções para o setor público, realizamos o

trabalho dando ênfase sobre o Balanço Financeiro e a Demonstração dos Fluxos de Caixa,

adotando o método de estudo de caso, por ter sido considerado a melhor forma de verificar o

resultado.

As demonstrações contábeis aplicadas ao setor público tomaram uma estrutura nova.

Essa estrutura foi editada pelas normas de contabilidade aplicada ao setor público. Porém essa

nova estrutura não poderia ferir a lei 4.320/64. Desta forma foram criados os anexos a essas

demonstrações a fim de atender tanto a norma, com a nova estrutura, quanto o que manda a

lei. Como exemplo, podemos citar o Balanço Patrimonial, que no artigo 105 da lei 4.320/64

diz que a sua estrutura deverá conter o ativo financeiro, ativo permanente, passivo financeiro,

passivo permanente, saldo patrimonial e as contas de compensação. Porém a norma trouxe

uma nova estrutura deixando o Balanço Patrimonial dividido em ativo circulante, ativo não

circulante, passivo circulante, passivo não circulante e patrimônio líquido. Mas desta maneira

a norma iria estar em desacordo com a legislação. Com isso para atender a lei 4.320/64 foram

criados os anexos ao Balanço Patrimonial, atendendo assim a Norma Contábil e os ditames

legais. Desta forma separou-se a evidenciação dos fenômenos patrimoniais que ocorrem

independentemente da execução orçamentária das informações sobre a gestão de caixa

objetivado pela lei federal.

O mesmo acontece com DVP (Demonstração das Variações Patrimoniais), na nova

estrutura o MCASP, com base na NBC T 16.6 (Resolução 1.133/08), orienta na elaboração

dessa demonstração no sentido de evidenciar as variações quantitativas aumentativas e

diminutivas e apurar o superávit/déficit patrimonial de forma semelhante ao que ocorre a DRE

(Demonstração do Resultado do Exercício) apura o lucro/prejuízo na contabilidade societária.

A Administração Pública por meio dessa demonstração deve avaliar a situação do

resultado patrimonial observando os itens mais relevantes que interferiram no superávit ou

déficit patrimonial. Mas como o artigo 104 da lei 4.320/64 diz que:

"A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas
no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o
resultado patrimonial do exercício."

Nesse sentido foi usando novamente o artifício de um anexo para atender a lei,

informando as variações qualitativas resultantes da execução orçamentária, ou seja, as receitas

e despesas de capital que modificam a composição do patrimônio público sem alterá-lo

quantitativamente, não ocasionando nenhuma modificação no Patrimônio Líquido. Este anexo

está segregado em informar as incorporações e desincorporações dos ativos e dos passivos.
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o estudo realizado tomou por base artifício usado pela STN para a confecção do

Balanço Patrimonial e da Demonstração das Variações Patrimoniais. Nossa proposta foi de

apresentar na Demonstração do Fluxo de Caixa um anexo com os dados do Balanço

Financeiro.

Como ressalta o artigo 103 da lei 4.320/64:
"O Balanço Financeiro demonstrará a receita e a despesa orçamentárias bem como
os recebimentos e os pagamentos de natureza extra-orçamentária, conjugados com
os saldos em espécie provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para
o exercício seguinte.
Parágrafo único. "Os Restos a Pagar do exercício serão computados na receita extra-
orçamentária para compensar sua inclusão na despesa orçamentária.""

A lei determina adicionar os restos a pagar (processados e não processados) no grupo

das receitas extraorçamentárias, no entanto, esta determinação não é absorvida pelo item 23

da NBC T 16.6 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS (Resolução CFC 1133/2008), in verbis:

"23. O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem
como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de
caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.
(Redação dada pela Resolução CFC n.o 1.268/09)"

O item 23 da Norma em comento não determina a necessidade de evidenciar os restos

a pagar juntos da receita extraorçamentária. Sendo assim, a proposta deste trabalho foi de

alterar a evidenciação dos restos a pagar, para que sejam apresentados na coluna das despesas

orçamentárias, como conta redutora, por ainda não terem transitado pelo caixa. Desta forma

as despesas orçamentárias liquidadas seriam apenas aquelas pagas como demonstrado no

Fluxo de Caixa.

Este trabalho acadêmico não se restringiu a propor uma fusão de Demonstrações

baseado estritamente no mundo da legislação. Nossa intenção foi de construir algo que

pudesse, dentro do possível, atender a legislação pátria e enriquecer a informação fornecida

aos usuários, pois o objetivo da Contabilidade Aplicada ao Setor Público é fornecer aos

usuários informações sobre os resultados alcançados e os aspectos de natureza orçamentária,

econômica, financeira e física do patrimônio da entidade do setor público e suas mutações, em

apoio ao processo de tomada de decisão; a adequada prestação de contas; e o necessário

suporte para a instrumentalização do controle social.

Sabe-se que para alterar uma Lei Nacional com status de Lei Complementar requer

uma burocracia legislativa de grande proporção, o que não é o objetivo deste trabalho, onde

ratificamos, mais uma vez, o intuito de atuar na esfera contábil e propor modelo que possa
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continuar a ser aperfeiçoado e quem sabe um dia fazer parte de uma nova legislação mais

moderna ou alterar a que está em vigor.

Então, após todas a proposta formulada, a alteração que se faz necessária seria a

modificação do parágrafo único do artigo 103 da lei 4.320/64, onde diz que os restos a pagar

devem ser evidenciados na receita extraorçamentária e que o Balanço Financeiro seria um

anexo da demonstração do fluxo de caixa, atendendo tanto a estrutura da norma, quanto o que

diz a lei.

Nosso modelo harmoniza o Balanço Financeiro com a Demonstração do Fluxo de

Caixa, fazendo com que a movimentação ocorrida no Caixa da entidade apresente-se pelo

mesmo valor nas duas Demonstrações.

O Balanço Financeiro como anexo continuaria a expor as informações requeridas pela

Lei n° 4.320/64 e as Normas Brasileiras de Contabilidade, com exceção da forma de

apresentação dos Restos a Pagar, como já externado anteriormente.

O usuário iria absorver as informações necessárias em uma só peça, como por

exemplo: o anexo (Balanço Financeiro) iria informar o quanto do orçamento foi

comprometido com o futuro impacto no caixa (Restos a Pagar) e o valor da despesa que

transitou pelo caixa (despesas empenhada, liquidada e paga). Na DFC, este valor estaria sendo

demonstrado em qual atividade ocorreram às movimentações de saída do caixa.

O mesmo entendimento seria usado quanto a receita, pois a arrecadação evidenciada

por fonte de recurso no anexo (BF), estaria sendo distribuída em atividades na DFC.

Acreditamos que desta forma o usuário teria em uma única peça contábil informações

mais dinâmicas e fáceis de interpretação.

Como afirma James L. Chan, Professor Emérito de Contabilidade da Universidade de

Illinois em Chicago, o valor social da reforma na contabilidade governamental repousa,

portanto, na sua -contribuição para as metas de desenvolvimento, inclusive de redução da

pobreza.
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-7CONCLUSAO

o trabalho resultou em trazer demonstrações que apresentem resultados de acordo

com os Princípios e Normas de Contabilidade, buscando também atender a legislação vigente.

Não foi intuito .pôr a parte legal como um fator que travasse a proposta de um modelo

informativo que agregasse importância à peça contábil, foi apenas uma variável estudada e

informada dentro deste trabalho, objetivando sempre deixar claro as barreiras legais que

possivelmente encontraremos no estudo da evolução da aplicação da Ciência Contábil.

Quanto mais houver pesquisas na área governamental para apresentar modelos que

venham a garantir ganhos na transparência da informação, na evidenciação da eficiência e

efetividade da utilização do patrimônio público maior a possibilidade da alteração da

legislação.

Vivenciamos o período da informação, que de forma nunca visto na história da

humanidade é capaz de se multiplicar em poucos minutos. A divulgação de estudos e a

pressão de órgãos competentes e a participação popular com certeza ajudarão em muito

qualquer necessidade de alteração de leis. O caminho ainda requer uma longa estrada, mas

teremos que iniciar esta caminhada.

Não podemos nesta conclusão deixar de citar a Resolução CFC 1.111/07 sobre

Princípio Contábeis, onde ratifica que as novas demandas sociais estão a exigir um novo

padrão de informações geradas pela Contabilidade Pública, e que seus demonstrativos - item

essencial das prestações de contas dos gestores públicos - devem ser elaborados de modo a

facilitar, por parte dos seus usuários e por toda a sociedade, a adequada interpretação dos

fenômenos patrimoniais do setor público, o acompanhamento do processo orçamentário, a

análise dos resultados econômicos e o fluxo financeiro."

O estudo mostrou que há possibilidade de melhorar as informações nas peças

contábei inerentes ao setor público, embora em alguns casos necessite alteração da

legislação, mas o que é mais importante foi demonstrado, que a pesquisa nos levará a alcançar

padrões de qualidade de informações mais refinados, mais objetivos, tanto para gestores

quanto para a sociedade.
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