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Parecer Prévio 

Acórdão 

Parecer em 
Consulta 

Resolução 

Instrução 
Normativa 

Decisão Plenária 

Decisão 

Decisão 
Normativa 

Decisão 
Monocrática 



Competências - TCEES 

Apreciar 

Contas de Governadores 
e Prefeitos 

Atos de Admissão de 
pessoal 

Atos de concessão de 
aposentadorias, 

reformas, reserva 
remunerada e pensões 

Julgar 

Administradores 

Demais 
responsáveis por 
dinheiro, bens e 

valores 

Fiscalizar 

Contábil 
Patrimonial 

Orçamentária 
Financeira 

Operacional 

Aplicação de 
subvenções e das 

renúncias de 
receitas 



JULGAR: 

As contas dos administradores  E 

dos demais responsáveis por dinheiros, bens e valores 
públicos  

da Administração direta e indireta do Estado e dos 
Municípios, incluídas as fundações e as sociedades por 
eles instituídas ou mantidas 

bem como as contas daqueles que derem 
causa a perda, extravio ou outra irregularidade 
de que resulte dano ao erário 



Aplicar multas: 

            Por infração às legislações contábil, 
financeira, orçamentária, operacional, 
patrimonial e às normas estatutárias correlatas; 

            Por inobservância de prazos legais ou 
regulamentares que tenha fixado; 

           E por descumprimento de suas decisões.  



Jurisdição 

 

O Tribunal possui jurisdição própria e privativa 
em todo o território estadual, sobre as pessoas 

e matérias sujeitas à sua competência. 



A jurisdição do Tribunal abrange: 

 

• qualquer pessoa física, órgão ou entidade que 
utilize, arrecade, guarde, gerencie ou 
administre dinheiros, bens e valores públicos 
ou pelos quais o Estado ou os Municípios 
respondam, ou que, em nome deles, assuma 
obrigação de natureza pecuniária; 



A jurisdição do Tribunal abrange: 

 

 

• aqueles que derem causa a perda, extravio ou 
outra irregularidade de que resulte dano ao 
erário; 



A jurisdição do Tribunal abrange: 

• os dirigentes de empresas públicas e 
sociedades de economia mista constituídas 
com recursos do Estado ou de Município;  

• os dirigentes ou liquidantes de empresas 
encampadas ou sob intervenção ou que, de 
qualquer modo, venham a integrar, provisória 
ou permanentemente, o patrimônio do 
Estado, do Município ou de qualquer entidade 
pública Estadual ou Municipal; 



A jurisdição do Tribunal abrange: 

• os responsáveis pela aplicação de quaisquer 
recursos repassados pelo Estado ou 
Município, mediante convênio, acordo, ajuste 
ou outros instrumentos congêneres; 

• os responsáveis pela aplicação dos recursos 
provenientes de compensações financeiras ou 
de indenizações recebidas pelo Estado ou 
pelos Municípios; 



A jurisdição do Tribunal abrange: 

• os responsáveis pela administração da dívida 
pública;  

 

•  os que ordenem, autorizem ou ratifiquem 

despesas, provenientes de recursos 
públicos, inclusive por delegação de 

competência, promovam a respectiva 
liquidação ou efetivem seu pagamento; 



A jurisdição do Tribunal abrange: 

• os responsáveis pelo registro e pela 
escrituração contábil, financeira, 
orçamentária e patrimonial, bem como das 
operações de gestão dos negócios públicos 
nas entidades; 

 

• bem como da fiscalização, da execução e da 
exação dos registros procedidos; 



A jurisdição do Tribunal abrange: 

• os responsáveis pela elaboração dos editais 
de licitação e dos convites, os participantes 
das comissões julgadoras dos atos licitatórios, 
nos termos do art. 51, § 3º, da Lei nº 
8.666/93,  

• e os pregoeiros, bem como os responsáveis e 
ratificadores dos atos de dispensa ou 
inexigibilidade; 



A jurisdição do Tribunal abrange: 

• os responsáveis pela aprovação das minutas 
de editais de licitação, bem como as dos 
contratos, acordos, convênios ou ajustes, nos 
termos do art. 38, parágrafo único, da Lei nº 
8.666/93; 

• todos aqueles que lhe devam prestar contas 
ou cujos atos estejam sujeitos à sua 
fiscalização por expressa disposição de lei. 
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Lei de Responsabilidade Fiscal 

 Art. 48. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos 

quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios 
eletrônicos de acesso público: os planos, orçamentos e leis de 

diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e 
o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido 

da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as 
versões simplificadas desses documentos. 



Lei de Responsabilidade Fiscal 

Art. 49. As contas apresentadas pelo Chefe do 
Poder Executivo ficarão disponíveis, durante 
todo o exercício, no respectivo Poder Legislativo 

e no órgão técnico responsável pela 
sua elaboração, para consulta e apreciação 

pelos cidadãos e instituições da sociedade. 

        



Prestação de Contas (§ único, 49) 

A prestação de contas da União conterá: 

- Demonstrativos do Tesouro Nacional e das 
agências financeiras oficiais de fomento, 
incluído: 
-  o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social, especificando os empréstimos e 
financiamentos concedidos com recursos oriundos 
dos orçamentos fiscal e da seguridade social e, no 
caso das agências financeiras, avaliação 
circunstanciada do impacto fiscal de suas atividades 
no exercício. 

 



Contas 

Governo 
Gestão 



Contas de Governo 

São as contas destinadas exclusivamente para 
analisar a gestão política do chefe do Poder 
Executivo, que prevê o julgamento político 
levado a efeito pelo Parlamento, mediante 
auxílio do Tribunal de Contas, que emitirá 
parecer prévio (CF, art. 71, I, c/c art. 49, IX);  

 



Contas de Gestão 

São as contas prestadas ou tomadas, dos 
administradores de recursos públicos, que 
impõe o julgamento técnico realizado em 
caráter definitivo pela Corte de Contas (CF, art. 
71, II), consubstanciado em acórdão que terá 
eficácia de título executivo (CF, art. 71, § 3º), 
quando imputar débito (reparação de dano 
patrimonial) ou aplicar multa (punição). 

 



Contas de Governo 
Governador e Prefeitos 

 

 

A composição das contas observará o disposto 
no Regimento Interno e em atos normativos do 
Tribunal de Contas. 



Contas de Gestão 

As contas dos administradores e responsáveis 
pela gestão de recursos públicos estaduais e 
municipais, submetidas a julgamento do 
Tribunal de Contas, na forma de tomada ou 
prestação de contas, observarão o disposto no 
Regimento Interno e em atos normativos do 
Tribunal de Contas. 

 



IN Nº 28/2013 

Contas de governo 
 

Conjunto de demonstrativos, documentos e informações de natureza 
contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional  
 

que permita avaliar a gestão política do chefe do Poder Executivo, 
expressando os resultados da atuação governamental,  
 

submetido ao Tribunal de Contas para apreciação e emissão de 
parecer prévio com vistas a auxiliar o julgamento levado a efeito pelo 
Poder Legislativo. 



Contas de gestão 
Conjunto de demonstrativos, documentos e informações de 
natureza contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e 
operacional,  
 
que alcança as tomadas ou prestações de contas dos 
administradores de recursos públicos,  
 
permitindo ao Tribunal de Contas o julgamento técnico, 
manifestado por meio de acórdão, realizado em caráter 
definitivo sobre as contas dos ordenadores de despesas,  
 
examinando, dentre outros aspectos, a legalidade, 
legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e 
renúncia de receitas na gestão dos recursos.  



IN 28/2013 

Contas 
Governador 

Conteúdo: 

Anexo 01 

Relatório e PC do SCI: 

Anexo 11 

Contas dos 
Prefeitos 

Conteúdo:   

Anexo 02 

Relatório e PC do SCI: Anexo 
11 

Contas dos 
Administradores 

Conteúdo: 

Anexo 03 

Relatório e PC do CI: Anexo 
12 

Contas de 
Governo 

Contas de 
Gestão 



Administradores 

Poder Legislativo (Anexos 4 e 13)  

Ministério Público, TJES, DPES 
(Anexo 5 e 13) 

RPPS 

 (Anexos 6 e 12) 

Pessoas jurídicas de direito 
privado, instituídas ou mantidas 
pelo Poder Público, inclusive as 
fundações, entidades fechadas 
de previdência complementar 

Anexos 07; 07-A e 08 

Consórcios Públicos e Consórcios 
Administrativo (Anexo 09) 



Decreto de Encerramento 

Comissão de Prestação de Contas 

Documentos 
Conciliatórios 

Demonstrações 
Contábeis 

 Isoladas e Consolidadas 

Demais 
informações 

Definição de Prazos e Responsabilidades 



Forma da Prestação de Contas 

 
Os registros e fatos evidenciados nos documentos 
e nas demonstrações encaminhados a este Tribunal 
de Contas por imposição desta Instrução Normativa 
deverão ser apresentados em obediência: 
 
- às normas constitucionais e infraconstitucionais; 
- as Normas Brasileiras de Contabilidade e as 

Resoluções do Conselho Federal de 
Contabilidade. 



Assinaturas 

 

Os documentos e as demonstrações referentes 
às tomadas e prestações de contas deverão ser 
enviados ao Tribunal de Contas em arquivos 
assinados com certificação digital, tipo e-CPF, 
reconhecida pela Infraestrutura de Chaves 
Públicas Brasileira (ICP -Brasil). 



Assinaturas 

 

Todos os documentos que integram as tomadas e 
prestações de contas referidas no “caput” deverão 

conter assinatura digital do gestor responsável pelo seu 
encaminhamento, sendo que as peças e 

demonstrações contábeis deverão conter, além da 
assinatura digital do gestor responsável pelo 

encaminhamento, a assinatura digital do contabilista 
responsável técnico por sua elaboração. 
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Rol de responsáveis 

O Tribunal, para o exercício de sua competência, exigirá, 

até 15 de janeiro de cada exercício, o rol dos 
responsáveis e suas alterações. 

 

 § 1º O órgão de controle interno competente 
encaminhará ou colocará à disposição do Tribunal, em 
cada exercício, por meio de acesso a banco de dados 
informatizado, o rol de responsáveis e suas alterações, 
com a indicação da natureza da responsabilidade de cada 
um, além de outros documentos ou informações 
necessárias. 



Art. 144. Serão listados como responsáveis, quando 
cabíveis 

I - o ordenador de despesas;  

II - o ordenador de restituição de receitas; 

 III - o dirigente máximo; 

IV - o dirigente máximo do órgão ou entidade 
supervisora;  

V - os membros da diretoria; 

 VI - os membros dos órgãos colegiados 
responsáveis por atos de gestão, definidos em lei, 
regulamento ou estatuto; 



Art. 144. Serão listados como responsáveis, quando 
cabíveis 

VII - os membros dos conselhos de 
administração, deliberativo ou curador e fiscal; 
VIII - o encarregado do setor financeiro ou outro 
co-responsável por atos de gestão, definidos em 
lei, regulamento ou estatuto;  

IX - os membros de comissões de licitação; 

 X - os pregoeiros;  

XI - os gestores e os assessores jurídicos; 



Art. 144. Serão listados como responsáveis, quando 
cabíveis 

XII - o encarregado do almoxarifado ou do 
material em estoque;  

XIII - o encarregado do depósito de mercadorias 
e bens apreendidos;  

XIV - os membros dos colegiados dos órgãos ou 
entidade gestora;  

XV - os solidariamente responsáveis. 



Rol de Responsáveis 

• Nos casos de delegação de competência, 
serão listadas as autoridades delegantes e 
delegadas.  

 

• O rol de responsáveis previsto neste artigo 
não é taxativo, podendo o Tribunal identificar 
outros agentes. 
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RESPONSABILIDADES PROFISSIONAIS 

Contabilista 

Profissional 

Terceiros Ente 



Responsabilidades Profissionais 



Responsabilidade Profissionais 

Formação 

Atualização 

Profissional 
Capacitado 



Profissional Capacitado: 

Contabilista 

Formação 

Graduação 

Pós Graduação 

Capacitação 

Seminários, Cursos, Palestras 

Cursos de Extensão 

Cursos de Inglês e de Informática 

Habilidades 

Gerenciais 

Comunicação 



Código de Ética Profissional do Contador – CEPC 

DOS DEVERES E DAS PROIBIÇÕES 
 
Art. 2º São deveres do Profissional da Contabilidade: 
 

I – exercer a profissão com zelo, diligência, 
honestidade e capacidade técnica, observada toda a 
legislação vigente, em especial aos Princípios de 
Contabilidade e as Normas Brasileiras de 
Contabilidade, e resguardados os interesses de seus 
clientes e/ou empregadores, sem prejuízo da 
dignidade e independência profissionais; 



Código de Ética Profissional do Contador – CEPC 

      ... 
X – cumprir os Programas Obrigatórios de Educação Continuada 
estabelecidos pelo CFC; 

 
 
 
*********** 
Decreto Lei nº. 9.295/46: 
 

Art. 6º São atribuições do Conselho Federal de Contabilidade:  
... 
f) regular acerca dos princípios contábeis, do Exame de Suficiência, do cadastro 
de qualificação técnica e dos programas de educação continuada; e editar 
Normas Brasileiras de Contabilidade de natureza técnica e profissional. (Incluído 
pela Lei nº 12.249, de 2010) 

 



Código de Ética Profissional do Contador – CEPC 

Art. 3º No desempenho de suas funções, é vedado 
ao Profissional da Contabilidade: 

... 

 

XXIV – Exercer a profissão demonstrando 
comprovada incapacidade técnica. 

 

 



Responsabilidade  
perante o ente público 



Deveres e 
obrigações do 
Estatuto dos 
Servidores 

Atribuições 
do Cargo 



Perante o Gestor 

Informar a 
necessidade 

operacional do 
setor 

Informar a 
necessidade de 

guarda das 
informações 

Informar a sua 
necessidade de 

informações 

Informar a 
necessidade de 
publicação das 

informações 



Envolve toda a Administração 

Secretaria 
Finanças 

Secretaria de 
Administração 

Procuradoria 
Sistema de 
Controle 
Interno 

Planejamento 



Responsabilidade  
perante Terceiros 



Sociedade 

 

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. (NBC T 16.1) 



Responsabilidade perante terceiros 

Gestor  

TCES 

Sociedade 



Responsabilidades perante 

Tribunal de Contas do ES 



Apresentação das Contas 

Art. 141. Os dados necessários à composição da tomada 
ou prestação de contas anual dos gestores públicos 
poderão ser recepcionados e sistematizados por meio 
eletrônico, a ser disciplinado em ato normativo próprio.  

 

Parágrafo Único. A exatidão dos dados enviados a este 
Tribunal é de responsabilidade dos representantes legais 
e técnicos das entidades jurisdicionadas, a quem 
compete garantir a sua fidelidade aos registros contábeis 
e aos demais sistemas de controle interno, sob pena de 
responsabilização civil, criminal e administrativa.  



Da Prestação de Contas Bimestral  

Art. 150. Os registros contábeis diários e mensais  
 
dos órgãos e entidades da Administração Pública direta, entidades 
autárquicas, fundações, fundos especiais, consórcios públicos e, no 
que couber, das empresas públicas e sociedades de economia mista 
constituídas com recursos do Estado ou Município,  
 
consistirão de demonstrativos e informações que evidenciem a sua 
execução orçamentária, financeira e patrimonial, relativos aos atos e 
fatos de sua gestão,  
 
observando os princípios e normas de contabilidade aplicados a 
Administração Pública e a outros dispositivos legais e regulamentares 
aplicáveis.  



Órgãos encaminharão: 

Execução Orçamentária Execução patrimonial 

Registros Analíticos de 
gestão 

Execução Financeira 

Bimestralmente 



órgãos deverão encaminhar bimestralmente 

A exatidão dos dados enviados é de 
responsabilidade exclusiva dos representantes 
legais e técnicos das entidades, a quem 
compete garantir a sua fidelidade aos registros 
contábeis e aos demais sistemas de controle 
interno, sob pena de responsabilização civil, 
criminal e administrativa.  



Fidedignidade dos Registros 

RESOLUÇÃO CFC N.º 
1.132/08 

Aprova a NBC T 16.5 
– Registro Contábil. 



FORMALIDADES DO REGISTRO CONTÁBIL 

3. A entidade do setor público deve manter 
procedimentos uniformes de registros contábeis, por 
meio de processo manual, mecanizado ou eletrônico, 
em rigorosa ordem cronológica, como suporte às 
informações. 

  

4. São características do registro e da informação 
contábil no setor público, devendo observância aos 
princípios e às Normas Brasileiras Aplicadas ao Setor 
Público. 



Comparabilidade 

Compreensibilidade 

Confiabilidade 

Fidedignidade  Imparcialidade  

Integridade  

Objetividade 

Representatividade Tempestividade  

Uniformidade 

Utilidade  

Verificabilidade  Visibilidade 



Fidedignidade 

 

 

Os registros contábeis realizados e as 
informações apresentadas devem representar 
fielmente o fenômeno contábil que lhes deu 
origem. 



FORMALIDADES DO REGISTRO CONTÁBIL 

10.Os registros contábeis devem ser efetuados de 
forma analítica, refletindo a transação constante 
em documento hábil, em consonância com os 
Princípios de Contabilidade.  

  

11. Os registros contábeis devem ser validados 
por contabilistas, com base em documentação 
hábil e em conformidade às normas e às técnicas 
contábeis.  

  

 



 

 

Mas afinal quais são as minhas 
responsabilidades como contabilista???? 



Profissional 
Contábil 



Constituição Federal 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, 
à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos 
termos seguintes: 

... 

XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou 
profissão, atendidas as qualificações profissionais que a 
lei estabelecer; 

 



Decreto-Lei nº. 9.295/46 

Art. 12. Os profissionais a que se refere este Decreto-Lei 
somente poderão exercer a profissão após a regular conclusão 
do curso de Bacharelado em Ciências Contábeis, reconhecido 
pelo Ministério da Educação, aprovação em Exame de 
Suficiência e registro no Conselho Regional de Contabilidade a 
que estiverem sujeitos. (Redação dada pela Lei nº 12.249, de 
2010) 

 

 § 1º O exercício da profissão, sem o registro a que alude 
este artigo, será considerado como infração do presente 
Decreto-lei. (Renumerado pela Lei nº 12.249, de 2010) 



Técnicos em Contabilidade 

 

Os técnicos em contabilidade já registrados em 
Conselho Regional de Contabilidade e os que 
venham a fazê-lo até 1º de junho de 2015 têm 
assegurado o seu direito ao exercício da 
profissão.  

(§ 2º do art. 12, do Decreto-Lei nº. 9295/46,  

incluído pela Lei nº. 12.249, de 2010) 



Registro do Profissional 
 

 

Todo aquele que, mediante anúncios, placas, cartões comerciais, 
ou outros meios se propuser ao exercício da profissão de 
contabilista, em qualquer de seus ramos, fica sujeito às 
penalidades aplicáveis ao exercício ilegal da profissão, se não 
estiver devidamente registrado. 

 

(art. 20 do Decreto-Lei nº. 9295/46) 

 



CAPÍTULO VI - DAS CONTRAVENÇÕES RELATIVAS À 
ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

 

(Decreto-Lei nº. 3.688, de 03 de outubro de 1941)  

 

 Art. 47. Exercer profissão ou atividade econômica ou 
anunciar que a exerce, sem preencher as condições a que por 
lei está subordinado o seu exercício:  

 

 Pena – prisão simples, de quinze dias a três meses, ou 
multa, de quinhentos mil réis a cinco contos de réis.   

 

 



Identificação dos Trabalhos 

 

Para fins de fiscalização, ficam os profissionais obrigados a 
declarar, em todo e qualquer trabalho realizado e nos 
elementos previstos neste artigo, a sua categoria profissional 
de contador ou guarda livros, bem como o número de seu 
registro no Conselho Regional. 

 

 

(parágrafo único do art. 20 do  

Decreto-Lei nº. 9295/46) 

 



Capítulo IV - Das Atribuições  Profissionais 

São considerados trabalhos técnicos de contabilidade: 

 

a) organização e execução de serviços de contabilidade em 
geral; 

 

b) escrituração dos livros de contabilidade obrigatórios, bem 
como de todos os necessários no conjunto da organização 
contábil e levantamento dos respectivos balanços e 
demonstrações; 

(Art. 25 do Decreto-Lei nº. 9.295/1946) 



Capítulo IV - Das Atribuições  Profissionais 
 

c) perícias judiciais ou extra-judiciais, revisão de balanços e de contas em geral, 
verificação de haveres revisão permanente ou periódica de escritas, regulações 
judiciais ou extra-judiciais de avarias grossas ou comuns, assistência aos 
Conselhos Fiscais das sociedades anônimas e quaisquer outras atribuições de 
natureza técnica conferidas por lei aos profissionais de contabilidade. 

 

 Salvo direitos adquiridos ex-vi do disposto no art. 2º do Decreto nº 
21.033, de 8 de Fevereiro de 1932, as atribuições definidas na alínea c do 
artigo anterior são privativas dos contadores diplomados. 

 

(Art. 25, alínea “c” e art. 26 do Decreto-Lei nº. 9.295/1946) 

 

 



Capítulo IV - Das Atribuições  Profissionais 

O Decreto Lei Federal nº. 9.295/46, ainda delega aos Conselhos 
Regionais e em última instância ao Conselho Federal a 
competência de dirimir as dúvidas suscitadas acerca das 
atribuições de que trata os artigos 25 e 26:  

 

Art. 36. Aos Conselhos Regionais de Contabilidade fica cometido o cargo de dirimir 
quaisquer dúvidas suscitadas acerca das atribuições de que trata o capítulo IV, com recurso 
suspensivo para o Conselho Federal Contabilidade, a quem compete decidir em última 
instância sobre a matéria. 

 
(Decreto-Lei nº. 9.295/1946) 



Resolução CFC Nº. 560/1983 

Dispõe sobre as prerrogativas profissionais de que trata o 
artigo 25 do Decreto-lei nº 9.295, de 27 de maio de 1946. 



CAPÍTULO I 
DAS ATRIBUIÇÕES PRIVATIVAS DOS CONTABILISTAS 

 

Art. 1º O exercício das atividades compreendidas na 
Contabilidade, considerada esta na sua plena 
amplitude e condição de Ciência Aplicada, constitui 
prerrogativa, sem exceção, dos contadores e dos 
técnicos em contabilidade legalmente habilitados, 
ressalvadas as atribuições privativas dos contadores. 
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Art. 2º O contabilista pode exercer as suas atividades na condição de 
profissional liberal ou autônomo, de empregado regido pela CLT, de servidor 
público, de militar, de sócio de qualquer tipo de sociedade, de diretor ou de 
conselheiro de quaisquer entidades, ou, em qualquer outra situação jurídica 
definida pela legislação, exercendo qualquer tipo de função.  

 

Essas funções poderão ser as de analista, assessor, assistente, auditor, 
interno e externo, conselheiro, consultor, controlador de arrecadação, 
controller, educador, escritor ou articulista técnico, escriturador contábil ou 
fiscal, executor subordinado, fiscal de tributos, legislador, organizador, perito, 
pesquisador, planejador, professor ou conferencista, redator, revisor. 
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Essas funções poderão ser exercidas em cargos como os de chefe, subchefe, 
diretor, responsável, encarregado, supervisor, superintendente, gerente, 
subgerente, de todas as unidades administrativas onde se processem serviços 
contábeis.  

 

Quanto à titulação, poderá ser de contador, contador de custos, contador 
departamental, contador de filial, contador fazendário, contador fiscal, 
contador geral, contador industrial, contador patrimonial, contador público, 
contador revisor, contador seccional ou setorial, contadoria, técnico em 
contabilidade, departamento, setor, ou outras semelhantes, ... 
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... expressando o seu trabalho através de aulas, balancetes, 
balanços, cálculos e suas memórias, certificados, conferências, 
demonstrações, laudos periciais, judiciais e extrajudiciais, 
levantamentos, livros ou teses científicas, livros ou folhas ou 
fichas escriturados, mapas ou planilhas preenchidas, papéis de 
trabalho, pareceres, planos de organização ou reorganização, 
com textos, organogramas, fluxogramas, cronogramas e outros 
recursos técnicos semelhantes, prestações de contas, projetos, 
relatórios, e todas as demais formas de expressão, de acordo 
com as circunstâncias. 
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Art. 3º São atribuições privativas dos 
profissionais da contabilidade: 
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1) avaliação de acervos patrimoniais e verificação de 
haveres e obrigações, para quaisquer finalidades, inclusive de 
natureza fiscal;  

 

2) avaliação dos fundos de comércio;  

 

3) apuração do valor patrimonial de participações, quotas 
ou ações;  
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4) reavaliações e medição dos efeitos das variações do poder 
aquisitivo da moeda sobre o patrimônio e o resultado periódico de 
quaisquer entidades;  

 

5) apuração de haveres e avaliação de direitos e obrigações, do acervo 
patrimonial de quaisquer entidades, em vista de liquidação, fusão, cisão, 
expropriação no interesse público, transformação ou incorporação dessas 
entidades, bem como em razão de entrada, retirada, exclusão ou falecimento 
de sócios, quotistas ou acionistas;  

 

6) concepção dos planos de determinação das taxas de depreciação e 
exaustão dos bens materiais e dos de amortização dos valores imateriais, 
inclusive de valores diferidos;  
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7) implantação e aplicação dos planos de depreciação, amortização e 
diferimento, bem como de correções monetárias e reavaliações; 

 

8) regulações judiciais ou extrajudiciais, de avarias grossas ou comuns;  

 

9) escrituração regular, oficial ou não, de todos os fatos relativos aos 
patrimônios e às variações patrimoniais das entidades, por quaisquer 
métodos, técnicas ou processos; 

 

10) classificação dos fatos para registros contábeis, por qualquer 
processo, inclusive computação eletrônica, e respectiva validação dos 
registros e demonstrações; 
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11) abertura e encerramento de escritas contábeis; 

 

12) execução dos serviços de escrituração em todas as modalidades 
específicas, conhecidas por denominações que informam sobre o ramo de 
atividade, como contabilidade bancária, contabilidade comercial, 
contabilidade de condomínio, contabilidade industrial, contabilidade 
imobiliária, contabilidade macroeconômica, contabilidade de seguros, 
contabilidade de serviços, contabilidade pública, contabilidade hospitalar, 
contabilidade agrícola, contabilidade pastoril, contabilidade das entidades de 
fins ideais, contabilidade de transportes, e outras; 
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13) controle de formalização, guarda, manutenção ou destruição de livros e 
outros meios de registro contábil, bem como dos documentos relativos à 
vida patrimonial; 

 

14) elaboração de balancetes e de demonstrações do movimento por 
contas ou grupos de contas, de forma analítica ou sintética; 

 

15) levantamento de balanços de qualquer tipo ou natureza e para 
quaisquer finalidades, como balanços patrimoniais, balanços de resultados, 
balanços de resultados acumulados, balanços de origens e aplicações de 
recursos, balanços de fundos, balanços financeiros, balanços de capitais, e 
outros; 
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16) tradução, em moeda nacional, das demonstrações contábeis 
originalmente em moeda estrangeira e vice-versa;  

 

17) integração de balanços, inclusive consolidações, também de 
subsidiárias do exterior; 
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18) apuração, cálculo e registro de custos, em qualquer sistema ou 
concepção: custeio por absorção global, total ou parcial; custeio direto, 
marginal ou variável; custeio por centro de responsabilidade com valores 
reais, normalizados ou padronizados, históricos ou projetados, com registros 
em partidas dobradas ou simples, fichas, mapas, planilhas, folhas simples ou 
formulários contínuos, com processamento manual, mecânico, 
computadorizado ou outro qualquer, para todas as finalidades, desde a 
avaliação de estoques até a tomada de decisão sobre a forma mais 
econômica sobre como, onde, quando e o que produzir e vender;  
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19) análise de custos e despesas, em qualquer modalidade, em relação a 
quaisquer funções como a produção, administração, distribuição, transporte, 
comercialização, exportação, publicidade, e outras, bem como a análise com 
vistas à racionalização das operações e do uso de equipamentos e materiais, 
e ainda a otimização do resultado diante do grau de ocupação ou do volume 
de operações;  

 

20) controle, avaliação e estudo da gestão econômica, financeira e 
patrimonial das empresas e demais entidades;  
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21) análise de custos com vistas ao estabelecimento dos preços de 
venda de mercadorias, produtos ou serviços, bem como de tarifas nos 
serviços públicos, e a comprovação dos reflexos dos aumentos de custos nos 
preços de venda, diante de órgãos governamentais;  

 

22) análise de balanços; 

 

23) análise do comportamento das receitas;  

 

24) avaliação do desempenho das entidades e exame das causas de 
insolvência ou incapacidade de geração de resultado; 
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25) estudo sobre a destinação do resultado e cálculo do lucro por ação 
ou outra unidade de capital investido;  

 

26) determinação de capacidade econômico-financeira das entidades, 
inclusive nos conflitos trabalhistas e de tarifa; 

 

27) elaboração de orçamentos de qualquer tipo, tais como econômicos, 
financeiros, patrimoniais e de investimentos;  

 

28) programação orçamentária e financeira, e acompanhamento da 
execução de orçamentos-programa, tanto na parte física quanto na 
monetária; 
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29) análise das variações orçamentárias; 

 

30) conciliações de contas;  

 

31) organização dos processos de prestação de contas das entidades e 
órgãos da administração pública federal, estadual, municipal, dos territórios 
federais e do Distrito Federal, das autarquias, sociedades de economia mista, 
empresas públicas e fundações de direito público, a serem julgadas pelos 
Tribunais, Conselhos de Contas ou órgãos similares; 

 

32) revisões de balanços, contas ou quaisquer demonstrações ou 
registros contábeis;  
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33) auditoria interna e operacional;  

 

34) auditoria externa independente; 

 

35) perícias contábeis, judiciais e extrajudiciais; 

 

36) fiscalização tributária que requeira exame ou interpretação de peças 
contábeis de qualquer natureza; 
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37) organização dos serviços contábeis quanto à concepção, 
planejamento e estrutura material, bem como o estabelecimento de 
fluxogramas de processamento, cronogramas, organogramas, modelos de 
formulários e similares; 

 

38) planificação das contas, com a descrição das suas funções e do 
funcionamento dos serviços contábeis;  

 

39) organização e operação dos sistemas de controle interno;  
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40) organização e operação dos sistemas de controle patrimonial, 
inclusive quanto à existência e localização física dos bens; 

 

41) organização e operação dos sistemas de controle de materiais, 
matérias-primas, mercadorias e produtos semifabricados e prontos, bem 
como dos serviços em andamento; 

 

42) assistência aos conselhos fiscais das entidades, notadamente das 
sociedades por ações;  

 

43) assistência aos comissários nas concordatas, aos síndicos nas 
falências, e aos liquidantes de qualquer massa ou acervo patrimonial;  
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44) magistério das disciplinas compreendidas na Contabilidade, em 
qualquer nível de ensino, inclusive no de pós-graduação;  

 

45) participação em bancas de exame e em comissões julgadoras de 
concursos, onde sejam aferidos conhecimentos relativos à Contabilidade;  

 

46) estabelecimento dos princípios e normas técnicas de Contabilidade; 

 

47) declaração de Imposto de Renda, pessoa jurídica; 



DAS ATRIBUIÇÕES PRIVATIVAS DOS CONTABILISTAS 

48) demais atividades inerentes às Ciências Contábeis e suas aplicações. 

 

§ 1º São atribuições privativas dos contadores, observado o disposto no § 2º, 
as enunciadas neste artigo, sob os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 42, 43, além dos 44 e 45, quando se 
referirem a nível superior.  

 

§ 2º Os serviços mencionados neste artigo sob os números 5, 6, 22, 25 e 30 
somente poderão ser executados pelos Técnicos em Contabilidade da qual 
sejam titulares. 

 

 

 



Obrigada!!!!! 
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