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Implantação dos Procedimentos Patrimoniais sob a Perspectiva dos 
prazos estabelecidos pela STN: A responsabilidade dos Gestores e 
Controles Internos dos Entes 



Processo de Convergência 

• Resolução CFC nº. 1.111, de 29 de novembro de 2007  

• Interpretação dos Princípios de Contabilidade sob perspectiva do Setor 
Público PC 

• NBCT SP 16.1 a 16.11 

• Vigente desde 12/2008 NBC TSP 

• Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público 

• 6ª edição /2015 MCASP 
• Audiência Pública 

• CFC realizará treinamentos e audiências regionais 

 
NICSP 



Contabilidade Aplicada ao Setor Público 

NBCT MCASP PCASP 

2008 2012-2015 2013 



Essência da mudança 

Princípios de 
Contabilidade 

Regime de 
Competência 

Patrimônio 
Público 



Histórico das Portarias de 
Convergência 



Lei Complementar nº 101/2000 (LRF) 

Art. 50 (...) 
§ 2º  A edição de normas gerais para consolidação das contas 
públicas caberá ao órgão central de contabilidade da União, 
enquanto não implantado o conselho de [gestão fiscal] 
 
 
Art. 51  Poder Executivo da União promoverá, até o dia trinta de 
junho, a consolidação, nacional e por esfera de governo, das contas 
dos entes da Federação relativas ao exercício anterior, e a sua 
divulgação, inclusive por meio eletrônico de acesso público. 
 
 



Decreto 6.976, de 7 de outubro de 2009 

Art. 7º  Compete ao órgão central do Sistema de Contabilidade 
Federal: 
 
XXVIII - editar normativos, manuais, instruções de procedimentos 
contábeis e plano de contas aplicado ao setor público, objetivando 
a elaboração e publicação de demonstrações contábeis 
consolidadas, em consonância com os padrões internacionais de 
contabilidade aplicados ao setor público;  



Histórico – Portarias  



Portaria STN nº. 634/2013 



Portaria STN  nº 634, de 19 de novembro de 2013 

• Criar um único documento regulamentador 

da padronização conceitual da CASP; 

 

 

• Tornar claro o processo de convergência, 

principalmente no que se refere aos prazos 

estabelecidos; e 

 

• Deixar que as Portarias de aprovação das edições do MCASP 

tenham apenas esse objeto. 
 



CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

CAPÍTULO II 

DO PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO 

CAPÍTULO III 

DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO 

CAPÍTULO IV 

DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS 

Portaria STN nº 634/2013 – Estrutura  

CAPÍTULO IX 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

CAPÍTULO VIII 

DOS PRAZOS 

CAPÍTULO VII 

DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS 

CAPÍTULO VI 

DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS 

CAPÍTULO V 

DA INFORMAÇÃO DE CUSTOS 



Portaria STN nº 634/2013 – Prazos  

PCASP DCASP 

Procedimentos 

Contábeis 

Patrimoniais – PCP 

Procedimentos 

Contábeis 

Específicos – 

PCE 

Procedimentos 

Contábeis 

Orçamentários – 

PCO 

Consolidação 

das contas dos 

entes da 

Federação 

Portaria nº 

634/2013 

Prazos 

atuais: 

Até o final de 

2014 - União, 

Estados, DF e 

Municípios 

Até o final de 

2014 - União, 

Estados, DF e 

Municípios 

Prazos a serem 

definidos conforme 

ato normativo 

específico da STN 

para cada 

procedimento 

2013 - União, 

Estados, DF e 

Municípios 

Aplicabilidade 

imediata 

2014/2015 com 

adoção integral 

do PCASP e das 

DCASP 



Portaria STN nº 634/2013 – Prazo PCASP 

Prazo PCASP: Até o término de 2014. 
  

 A transição para o PCASP durante o exercício de 2014 ocorrerá  por meio 
de procedimento “de-para”.  

  

 Caso opte-se pela implementação durante o exercício de 2014, pode 
haver a necessidade de um considerável esforço por parte dos 
responsáveis pela Contabilidade do ente e, em alguns casos, uma 
utilização maior de recursos, para que a transição ocorra até o final do 
exercício de 2014.  

  

 A STN recomenda a adoção do PCASP no início de 2014, para que o ente 
da Federação não tenha problemas no envio das contas em 2015. 



Portaria STN nº 634/2013 – Prazos PCP  

 Prazos Procedimentos Contábeis Patrimoniais:  

 serão definidos conforme ato normativo específico da STN para 
cada procedimento contábil patrimonial. 

 Evitar possíveis dificuldades enfrentadas pelos entes da Federação  

para realizar a implantação dos PCP no mesmo ano de implantação do 

PCASP e das DCASP. 



Portaria STN nº 634/2013 – Prazos PCP  

  Os prazos para adoção dos PCP serão definidos após discussões no 
âmbito do GTCON. 

Na definição dos prazos, deve se 

considerar  o impacto da adoção 

de determinado procedimento na 

consolidação das contas 

públicas,  a aplicabilidade à 

realidade dos entes, a dificuldade 

de implantação sob o ponto de 

vista técnico e de sistemas, dentre 

outros pontos relevantes. 



Portaria STN nº 634/2013 - Custos 

  Implementação de sistemas de custos 
 

• Arts. 85 e 99 da Lei nº 4.320, de 1964 

 

• §3º do art. 50 da Lei Complementar nº 101, de 2000 



Plano de Implementação dos PCP 

Minuta colocada em Consulta Pública que teve 
prazo para contribuição até 30/06/2015 



Proposta de Prazos do PCP 



2.1 Variações Patrimoniais Ativas Decorrentes de Créditos Tributários e 
Não-Tributários a Receber, Repartição de Receitas, Dívida Ativa e Ajuste 
para Perdas  

créditos tributários a receber (tributos, taxas e contribuições) 

Créditos não tributários a receber 

Repartição de receitas (créditos de transferências obrigatórias e voluntárias ) 

Dívida Ativa  

Ajuste para perdas 

Multas de origem tributária e não tributária 

Reconhecimento, mensuração e evidenciação das Variações 
Patrimoniais Ativas decorrentes de: 



PCP (de acordo com as regras das NBC TSP e do 
MCASP vigentes)  

Prazo para União, DF 
e Estados  

(a partir de) 

Prazo para 
Municípios  
(a partir de)  

1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos 
créditos tributários e de contribuições a receber, bem 
como dos respectivos ajustes para perdas e registro de 
passivos relacionados à repartição de receitas. 

01/01/2019 01/01/2020 

2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos 
demais créditos a receber, bem como dos respectivos 
ajustes para perdas. 

01/01/2017 01/01/2018 

Dívida Ativa tributária e não-tributária e respectivo 
ajuste para perdas* 01/01/2015 01/01/2015 

(*) conforme Portaria STN nº 261, de 13 de maio de 2014 (trata-se de um procedimento contábil 
específico – PCE constante da Parte III do MCASP 6ª edição). 

2.1 Variações Patrimoniais Ativas Decorrentes de Créditos Tributários e 
Não-Tributários a Receber, Repartição de Receitas, Dívida Ativa e Ajuste 
para Perdas  



PCP (de acordo com as regras das NBC TSP e do 
MCASP vigentes)  

Prazo para União, 
DF e Estados  
(a partir de) 

Prazo para 
Municípios  

(a partir de)  

3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação 
das provisões por competência. 

01/01/2019 01/01/2020  

4. Evidenciação de ativos e passivos 
contingentes em contas de controle e em notas 
explicativas. 

01/01/2018 01/01/2019 

2.2 Provisões, Ativos Contingentes e Passivos 
Contingentes  

Reconhecimento, mensuração e evidenciação das provisões, 
ativos contingentes e passivos contingentes.  



2.3 Bens Móveis e Imóveis e Respectiva Depreciação, 
Amortização ou Exaustão  

Reconhecimento, mensuração e evidenciação de bens móveis e 
imóveis e da respectiva depreciação, amortização ou exaustão 



2.3 Bens Móveis e Imóveis e Respectiva Depreciação, 
Amortização ou Exaustão  

PCP (de acordo com as regras das NBC TSP e do MCASP 
vigentes)  

Prazo para União, 
DF e Estados  
(a partir de) 

Prazo para 
Municípios  
(a partir de)  

5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens 
móveis e imóveis adquiridos a partir de 01/01/2016 
(exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura). 

01/01/2016 01/01/2016 

6. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens 
móveis e imóveis adquiridos até 31/12/2015 (exceto bens 
do patrimônio cultural e de infraestrutura) 

01/01/2018 01/01/2019 

7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens 
de infraestrutura 

01/01/2022 01/01/2023  

8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens 
do patrimônio cultural (quando passível de registro 
segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP) 

01/01/2022 01/01/2023 



2.4 Obrigações por Competência  

Reconhecimento, mensuração e evidenciação 
de obrigações e provisões por competência 

(não se aplica a passivos contingentes)  



2.4 Obrigações por Competência  

PCP  
(de acordo com as regras das NBC TSP e do MCASP 

vigentes)  

Prazo para União, 
DF e Estados  
(a partir de) 

Prazo para 
Municípios  
(a partir de)  

9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das 
obrigações por competência decorrentes de 
empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e 
mobiliárias.  

01/01/2019 01/01/2020 

10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das 
obrigações por competência decorrentes de benefícios 
a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc.).  

01/01/2016 01/01/2017 

11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação do 
passivo atuarial do regime próprio de previdência dos 
servidores públicos (RPPS).  

01/01/2019 01/01/2020 

12. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das 
obrigações com fornecedores por competência.  

01/01/2016 01/01/2017 

13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das 
demais obrigações por competência.  

01/01/2019 01/01/2020 



2.5 Ativo Intangível e sua Respectiva Amortização  

Reconhecimento, mensuração e evidenciação 
de bens móveis e imóveis e da respectiva 

depreciação, amortização ou exaustão 



2.5 Ativo Intangível e sua Respectiva Amortização  

PCP (de acordo com as regras das NBC TSP e do 
MCASP vigentes)  

Prazo para União, 
DF e Estados  
(a partir de) 

Prazo para 
Municípios  
(a partir de)  

14. Reconhecimento, mensuração e 
evidenciação do ativo intangível. 

01/01/2019 01/01/2020 



2.6 Investimentos Permanentes 

Reconhecimento, mensuração e 
evidenciação de investimentos permanentes 



2.6 Investimentos Permanentes 

PCP  
(de acordo com as regras das NBC TSP e do 

MCASP vigentes)  

Prazo para União, 
DF e Estados  
(a partir de) 

Prazo para 
Municípios  
(a partir de)  

15. Reconhecimento, mensuração e 
evidenciação dos investimentos permanentes, e 
respetivos ajustes para perdas e redução ao 
valor recuperável.  

01/01/2019 01/01/2020  



2.7 Demais Aspectos Referentes aos Procedimentos 
Patrimoniais Estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP  

Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos 
demais aspectos referentes aos procedimentos 

patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.  



2.7 Demais Aspectos Referentes aos Procedimentos Patrimoniais 
Estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP  

PCP  
(de acordo com as regras das NBC TSP e do MCASP 

vigentes)  

Prazo para 
União, DF e 

Estados  
(a partir de) 

Prazo para 
Municípios  
(a partir de)  

16. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos 
demais aspectos referentes aos procedimentos 
patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP 
(até 31/12/2020). 

01/01/2022  01/01/2023 

17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos 
demais aspectos referentes aos procedimentos 
patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP 
(a partir de 01/01/2021). 

A ser definido 
em ato 

normativo 
específico 

A ser definido em 
ato normativo 

específico 



Prazos para Municípios a partir de 2015 

 
PCP (de acordo com as regras das NBC TSP e do 

MCASP vigentes)  

Prazo para União, 
DF e Estados  
(a partir de) 

Prazo para 
Municípios  
(a partir de)  

Dívida Ativa tributária e não-tributária e 
respectivo ajuste para perdas* 01/01/2015 01/01/2015 



Prazos para Municípios a partir de 2016 

PCP (de acordo com as regras das NBC TSP e do 
MCASP vigentes)  

Prazo para 
União, DF e 

Estados  
(a partir de) 

Prazo para 
Municípios  
(a partir de)  

5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos 
bens móveis e imóveis adquiridos a partir de 
01/01/2016 (exceto bens do patrimônio cultural e 
de infraestrutura). 

01/01/2016 01/01/2016 



PCP  
(de acordo com as regras das NBC TSP e do 

MCASP vigentes)  

Prazo para 
União, DF e 

Estados  
(a partir de) 

Prazo para 
Municípios  
(a partir de)  

10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação 
das obrigações por competência decorrentes de 
benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, 
etc.).  

01/01/2016 01/01/2017 

12. Reconhecimento, mensuração e evidenciação 
das obrigações com fornecedores por 
competência.  

01/01/2016 01/01/2017 

Prazos para Municípios a partir de 2017 



 

Prazos para Municípios a partir de 2018 

PCP (de acordo com as regras das NBC TSP e do 
MCASP vigentes)  

Prazo para União, 
DF e Estados  
(a partir de) 

Prazo para 
Municípios  
(a partir de)  

2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação 
dos demais créditos a receber, bem como dos 
respectivos ajustes para perdas. 

01/01/2017 01/01/2018 



PCP (de acordo com as regras das NBC TSP e do 
MCASP vigentes)  

Prazo para União, 
DF e Estados  
(a partir de) 

Prazo para 
Municípios  
(a partir de)  

4. Evidenciação de ativos e passivos 
contingentes em contas de controle e em notas 
explicativas. 

01/01/2018 01/01/2019 

6. Reconhecimento, mensuração e evidenciação 
dos bens móveis e imóveis adquiridos até 
31/12/2015 (exceto bens do patrimônio cultural 
e de infraestrutura) 

01/01/2018 01/01/2019 

Prazos para Municípios a partir de 2019 



 

Prazos para Municípios a partir de 2020 

PCP (de acordo com as regras das NBC TSP e do 
MCASP vigentes)  

Prazo para União, DF 
e Estados  

(a partir de) 

Prazo para 
Municípios  
(a partir de)  

1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos 
créditos tributários e de contribuições a receber, bem 
como dos respectivos ajustes para perdas e registro de 
passivos relacionados à repartição de receitas. 

01/01/2019 01/01/2020 

3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das 
provisões por competência. 

01/01/2019 01/01/2020  

9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das 
obrigações por competência decorrentes de 
empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e 
mobiliárias.  

01/01/2019 01/01/2020 



 

Prazos para Municípios a partir de 2020 

PCP (de acordo com as regras das NBC TSP e do 
MCASP vigentes)  

Prazo para União, DF 
e Estados  

(a partir de) 

Prazo para 
Municípios  
(a partir de)  

11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação do 
passivo atuarial do regime próprio de previdência dos 
servidores públicos (RPPS).  

01/01/2019 01/01/2020 

13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das 
demais obrigações por competência.  

01/01/2019 01/01/2020 

14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação do 
ativo intangível. 

01/01/2019 01/01/2020 

15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos 
investimentos permanentes, e respetivos ajustes para 
perdas e redução ao valor recuperável.  

01/01/2019 01/01/2020  



PCP (de acordo com as regras das NBC TSP e do MCASP 
vigentes)  

Prazo para União, 
DF e Estados  
(a partir de) 

Prazo para 
Municípios  
(a partir de)  

7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens 
de infraestrutura 

01/01/2022 01/01/2023  

8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens 
do patrimônio cultural (quando passível de registro 
segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP) 

01/01/2022 01/01/2023 

16. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos 
demais aspectos referentes aos procedimentos 
patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP 
(até 31/12/2020). 

01/01/2022  01/01/2023 

Prazos para Municípios a partir de 2023 



Normativos dos TCEs 

 Eventuais atos normativos dos Tribunais de Contas dos Estados 

editados com base nas  Portarias STN nº 828/2011 e nº 753/2012 
são válidos, independentemente da revogação das mesmas. 



TCEES X Patrimônio Público 



Regulamentações 

Resolução TCEES nº. 221/2010  

(Alterada pela Resolução TC nº 
258/2013).  

Resolução TCEES n.º 242/2012 

(Alterada pela Resolução TC nº. 
280/2014) 



Resolução TCEES Nº. 221/2010 

Art.1º. Os jurisdicionados desta Corte deverão 
estar aptos a atender às novas normas de 
contabilidade pública gradualmente, a partir do 
exercício de 2012 e, integralmente, até o final de 
2015, observados os prazos estabelecidos na 
Resolução 242/2012 para os jurisdicionados por ela 
alcançados.  



Resolução TCEES nº. 242/2012 

Fixar aos Poderes e Órgãos municipais do Estado do Espírito Santo a adoção 
obrigatória do Plano de Contas, das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao 

Setor Público e dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais e Específicos a 
que se referem as Portarias STN 406/2011, 828/2011 e 231/2012, define 

cronograma de implementação e dá outras providências. 



Quadro Resumo dos Prazos Vigentes para 
implantação das Normas perante o TCEES 

Descrição dos Procedimentos do MCASP 
Resolução 242/2012 Resolução 280/2014 

Situação 
Prazo Máximo para implantação 

1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos, tributários ou 

não, por competência, e a dívida ativa, incluindo os respectivos ajustes para 

perdas, com exceção do ISS. 

31/12/2013 31/12/2015 Prorrogada 

2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos, tributários 

relativos ao ISS, por competência, incluindo os respectivos ajustes para 

perdas. 

31/12/2014 31/12/2015 Prorrogada 

3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões 

por competência. 
31/12/2014 31/12/2014 Mantido 

4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis, imóveis e 

intangíveis. 
31/12/2014 31/12/2014 Mantido 

5. Registro de fenômenos econômicos, resultantes ou independentes da 

execução orçamentária, tais como depreciação, amortização, exaustão. 

31/12/2014 31/12/2014 Mantido 

6. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos ativos de 

infraestrutura. 
31/12/2014 31/12/2015 Prorrogada 

7. Implementação do sistema de custos. 31/12/2014 31/12/2015 Prorrogada 

8. Aplicação do plano de Contas aplicado ao Setor Público, detalhado no 

nível exigido para a consolidação das contas nacionais. 
31/12/2013 31/12/2013 Mantido 

9. Novos padrões de Demonstrativos Contábeis Aplicados ao Setor público. 
31/12/2013 31/12/2013 Mantido 

10. Demais aspectos patrimoniais previstos no Manual de Contabilidade 

Aplicada ao Setor Público. 
31/12/2014 31/12/2015 Prorrogada 

Fonte: Resoluções do TCEES. 



Responsabilidades dos 
Gestores Públicos 



Valorização do profissional de contabilidade 

Criação de contadorias na estrutura da 
Administração Pública 

Criação de Grupos Técnicos que envolvam 
todos os atores do processo 

Responsabilidades dos gestores públicos 
Responsabilidades dos gestores públicos 

Necessidade de fortalecimento da gestão contábil 



Setor de Arrecadação: para o registro dos 
créditos tributários a receber 

Setor de Patrimônio: para registro dos 
valores atualizados e ajustados dos bens 

Setor de Pessoal: para registro das provisões 
de 13º e férias, salários e encargos a pagar 

Responsabilidades dos gestores públicos 
Responsabilidades dos gestores públicos 

Integração da Contabilidade com outros 
setores da Administração Pública 



Setor de Dívida Ativa: para o registro dos valores 
inscritos e do ajustes de perdas 

Procuradoria: para registro dos valores das 
provisões de ações trabalhistas, cíveis, fiscais, 
ambientais, etc. 

Setor de Estoques: para registro dos valores 
reais dos ativos e dos ajustes para perdas 

Responsabilidades dos gestores públicos 
Responsabilidades dos gestores públicos 

Integração da Contabilidade com outros 
setores da Administração Pública 



Responsabilidades dos gestores públicos 
Responsabilidades dos gestores públicos 

Necessidade de fortalecimento da gestão patrimonial 

• Valorização do profissional de contabilidade 

• Reestruturação dos departamentos de patrimônio da 
Administração Pública.  

• Mudança de foco:  Controle Patrimonial x Gestão 
Patrimonial 

• Atualização dos Sistemas Informatizados do 
Departamento para atendimento das atuais demandas 



Regularização 
patrimonial 

Onde estão os bens a 
serem registrados? 

Localização física, 
descrição e definição 
de valores dos bens 

Atribuição de 
responsabilidades aos 

gestores do patrimônio 

Responsabilidades dos gestores públicos 



Inventário anual de 
bens móveis e imóveis 

Levantamento físico e 
financeiro por comissão 
designada para este fim 

Segregação das funções 
de responsável pelo 

inventário e pelo 
registro contábil 

Suporte documental 

Responsabilidades dos gestores públicos 
Responsabilidades dos gestores públicos 



Acompanhamento dos valores dos bens 

• Atualização conforme comportamento dos 
preços de mercado (reavaliação) 

• Registro do desgaste por uso e obsolescência 
(depreciação) 

• Redução ao valor recuperável 

Responsabilidades dos gestores públicos 
Responsabilidades dos gestores públicos 



Implantação de sistema de controle 
interno 

Monitoramento 
das ações 

governamentais 

Correção de 
eventuais 

irregularidades 

Orientação aos 
gestores 

Obrigatoriedade 
do controle 

interno 
municipal (art. 
31 da CF/88) 

Responsabilidades dos gestores públicos 
Responsabilidades dos gestores públicos 



Apoio ao 
controle 

social 

Divulgação de informações 
acerca dos gastos 

realizados com recursos 
públicos 

Aumentar a transparência 
dos registros contábeis e 

orçamentários 

Utilizar a Contabilidade 
como principal 

instrumento de controle 
social 

Responsabilidades dos gestores públicos 
Responsabilidades dos gestores públicos 



Responsabilidades dos 
Contadores Públicos 



Registrar os atos e fatos conforme as normas brasileiras 

Atualização e capacitação permanente 

Prestar efetivo apoio à gestão municipal por meio do 
fornecimento das informações geradas pela 
Contabilidade 

Desempenhar um papel de catalizador das informações 
contábeis e fiscais geradas por outros setores da 
Administração Pública 

Responsabilidades dos contadores públicos 



Contabilidade  

Registros Contábeis por competência 

Informações 

Informações 

Informações 

financeira, patrimonial e 
econômica da entidade 

reflitam a situação 

Demonstrações 
Contábeis 



Obrigada!!!!! 
 

 

Simone Reinholz Velten 
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SINCASP 

Simpósio Nacional de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 

Simone Velten & Simony Rátis 

CONTROLES INTERNOS DOS ENTES 



O QUE É “PRESTAR CONTAS”? 

Obrigação de membros de um 
órgão administrativo ou 
representativo de prestar contas a 
instâncias controladoras ou a seus 
representados. 
(Fonte: Wikipédia) 



FUNDAMENTOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS 

Constituição Federal de 1988  

O parágrafo único do art. 70, prevê que “prestará 
contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública 

ou privada, que utilize, arrecade, guarde, 
gerencie ou administre dinheiros, bens, valores 
públicos ou pelos quais a União responda, ou 
que, em nome desta, assuma obrigações de 

natureza pecuniária”. 



FUNDAMENTOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS  

TCE 

LC 621/2012 

Capítulos III e IV 

Contas do Governador e 
do Prefeito e das Contas 

Anuais e Especiais 

Resolução TCE 261/2013 

Título IV, Capítulo I a IV 

-Contas do Governador, 
Contas dos Prefeitos e 

das Prestações e 
Tomadas de Contas. 

IN TCE Nº 028/2013 

Dispõe sobre a composição e a 
forma de envio das tomadas e 

prestações de contas anuais dos 
Chefes dos Poderes e demais 

ordenadores de despesas. 

LC 621/2012 

Artigo 81 

“Os administradores 
públicos, os ordenadores 
de despesas e os demais 

responsáveis por 
dinheiros, bens e valores 
têm o dever de prestar 
contas ao Tribunal de 

Contas”. 



FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 A sistemática de prestação de 
contas é bastante compreensível 

a partir do entendimento da 
Teoria de Agência, também 

denominada Teoria do Agente 
Principal. 

Fonte: Apostila de Controles na Administração Pública – 2 ed. / TCU 



TEORIA DE AGÊNCIA 

Principal (Delegante) 

Agente 

(Delegado) 

Recursos 

Prestação de Contas 

Fonte: Controles na Administração Pública – 2.ed. / TCU, 2012. 

Jensen e Meckling (1976) definem o relacionamento de agência como um 
“contrato no qual uma ou mais pessoas – o principal – engajam outra pessoa – o 
agente – para desempenhar alguma tarefa ao seu favor, envolvendo a delegação 

de autoridade para a tomada de decisão pelo agente”.  



TEORIA DE AGÊNCIA   X   AUDITORIA 

Principal (Delegante) 
Agente 

(Delegado) 

Recursos 

Prestação de Contas 

Fonte: Controles na Administração Pública – 2.ed. / TCU, 2012. 

AUDITORIA 



Recursos 

Prestação de 
Contas 

Fonte: Controles na Administração Pública – 2.ed. / TCU, 2012. 

SISTEMÁTICA NO SETOR PÚBLICO 

Prestação de 
Contas 

Recursos 
SOCIEDADE 

Principal 
(Delegante) 

PODER 
LEGISLATIVO 

(Representante 
do Principal) 

PRESIDENTES, 
GOVERNADO-

RES, 
PREFEITOS 

Agente 
(Delegado) 

ACCOUNTABILITY 



ACCOUNTABILITY = PRESTAÇÃO DE CONTAS 

Focada na formalidade dos meios e 
processos e com objetivo de cumprir a 
legislação. 

Deve fornecer informações capazes de 
permitir a avaliação dos resultados 
alcançados. 

Prestações de contas com qualidade, 
confiabilidade e TRANSPARÊNCIA. 

EVOLUÇÃO   





FUNDAMENTOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS  

A partir da 
CF/1988 ocorre a 
remodelação do 
Controle Interno 
com auxílio do 

Controle Externo 

Lei nº 4.320/1964 

Introduz o Controle 
Interno no ordenamento 
jurídico brasileiro 

CF/1967 

Cria inspetorias de 
controle, responsáveis 
pela elaboração das 
prestações de contas e 
balanços 



FUNDAMENTOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS 

ABRANGÊNCIA 

• Art. 31 – Municípios 

• Art. 70 – União 

• Art. 71 – Estabelece que o controle Externo a cargo do 
Congresso Nacional será exercido com auxílio do TCU 

• Art. 74 – Estabelece que os poderes manterão, de forma 
integrada, SCI 

• Art. 75 – Estende a regra aos Estados a ser disposto na 
Constituição Estadual 



CONTROLE INTERNO 

Vantagens  

- Contribuir para o atingimento de resultados; 

- Otimizar a aplicação dos recursos públicos; 

-Promover segurança aos atos governamentais. 



CONTROLE INTERNO 

Aliado do 
Administrador, 

único responsável 
por sua 

implantação e 
organização.  



CONTROLE INTERNO 

Consequências: ocorre erros, 
desperdícios e até fraudes 

                      Se os controles 
internos forem frágeis, o gestor 

acaba surpreendido pelo controle 
externo, por não contar com um 
controle interno eficiente que o 
teria alertado em tempo para 

corrigir   



MODELO DE REFERÊNCIA COSO 

 Gestão focada em controles funcionais 

Cultura de riscos:  todos os funcionários 
são responsáveis 

Gestão de riscos  e metodologia mais robusta 
para assegurar o  alcance dos objetivos  

EVOLUÇÃO   



ATRIBUIÇÕES DO CONTROLE INTERNO  

Transparência  

Prevenção e combate à corrupção  

Ouvidoria  

Corregedoria  

Auditoria Interna  

Controladoria  

Accountability 



ENFOQUE ATUAL DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE 



PAPEL DO CONTROLE INTERNO 

O Papel do Controle Interno Ampliado  

Instrumento de 
gerenciamento 

de riscos, 
indispensável à 

governança 

Atuação centrada 
na avaliação dos 

controles 
internos sob a 
ótica do risco  

Visa otimizar o 
processo de 

gestão - 
antecipar e 

prevenir risco na 
origem 



Visão Objetivo Informação p/ Direção do 
controle 

Auditoria baseada 

Contábil Validar o suporte 
documental das 
operações 

Órgãos de 
controle interno e 
externo, gestor e 
outros  

Olha para trás Demonstrações 
contábeis, princ. 
contábeis e normas 
de auditoria 

Legal Validar a aderência 
às normas, leis e 
regulamentos 

Órgãos 
Reguladores 

Olha para trás Leis, regulamentos 
e normas internas 

Desempenho Avaliar e aprimorar 
a qualidade dos 
processos da 
organização 

Gestores, 
Gerentes/Adminis
tradores 

Olha para o 
presente e 
para o futuro 

Objetivos da 
organização e em 
indicadores de 
desempenho 

VISÕES DO CONTROLE INTERNO 



Transparência e 
Controle Social 

CONTROLE INTERNO PROATIVO 

Integra a 

Gestão 

  Planejamento  

das Ações   

     Risco, relevância e 
materialidade 

 

     Gestão do 
Conhecimento  e  

Inovação 

Boa  

Governança 

Prevenção e 
combate à 
corrupção 

Qualidade do 
Gasto Público 

CONTROLE 
INTERNO 

PROATIVO 



EVOLUÇÃO DO CONTROLE INTERNO NO BRASIL 

Foco na gestão por resultados:    
 Prevenção 
 Combate à Corrupção 
 Transparência 
 Controle Social 
 Informações Estratégicas  
 
Assume funções: 
• Ouvidoria 
• Correição 

Controle 
Burocrático 

Controle 
Gerencial  



• O Sistema de Controle Interno da 
CF/88 é um sistema orgânico 
constituído pelas várias unidades 
de controle interno que atuam de 
forma integrada e sob a 
orientação normativa e 
supervisão técnica de um Órgão 
Central.  

SISTEMA DE 
CONTROLE 
INTERNO 

SISTEMA DE CONTROLE INTERNO  

*Fonte TCU  



SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 

Sistema 
de 

Controle 
Interno 

1 - Avaliar 

2 - Comprovar 
a Legalidade 
e Avaliar os 
Resultados 

3 - Controlar 

4 - Apoiar o Controle Externo 

o cumprimento das Metas Previstas no PPA 

a execução dos Programas de Governo (LOA) 

dos Orçamentos (LOA) 

Eficiência 

Eficácia 

Fonte: Prof. Domingos Poubel 

da aplicação de rec. públicos por ent. de direito privado 

da Gestão 
Orçamentária 

Financeira 

Patrimonial 

Rec. Humanos 

Operações de Crédito 

Avais e Garantias 

Direitos e Haveres do Estado 



SISTEMA DE COONTROLE INTERNO  

SCI 

Controles Internos 

-Mecanismos de 
controle estabelecidos: 

normas/rotinas/ 

procedimentos 

Órgão 
Executor/Unidade 

Executora de CI 

- exercido pelas unidades 
que integram a estrutura 

organizacional; 

-responsável pela 
aplicação e observância 

dos mecanismos de 
controle.  

Órgão Central de CI 

- coordena as atividades de 
Controle Interno 

- exerce os controles essenciais;  

- supervisiona e avalia  

Auditoria Interna 

- Atividade de controle 
que tem por atribuição 

medir e avaliar os 
controles instituídos 



O controle assume papel gerencial, de prevenção e combate à corrupção, 
além de atender as perspectivas da sociedade e do gestor 



PAPEL DO CONTROLE 

PAPEL 

GERENCIAL 

PREVENÇÃO E 
COMBATE À 

CORRUPÇÃO 

↑   ÊNFASE  NAS AÇÕES PREVENTIVAS  

MITIGAÇÃO DE RISCOS  

↓  REDUÇÃO ERROS E FRAUDES 

ATUAÇÃO PROATIVA = DIFICULTAR, 

IDENTIFICAR E COIBIR AS AÇÕES DE 

CORRUPÇÃO 



PERSPECTIVAS DA SOCIEDADE  

PERSPECTIVAS 

DA SOCIEDADE 

RESULTADO 

TRANSPARÊNCIA 

CONTROLE 
SOCIAL 

ASSEGURAR O ATENDIMENTO AO INTERESSE 
PÚBLICO 

PROPORCIONAR A INTEGRIDADE  E A 
DISPONIBILIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES 

VIABILIZAR A ATUAÇÃO DO CIDADÃO 



PERSPECTIVAS DAS INSTITUIÇÕES 

PERSPECTIVAS 

DAS INSTITUIÇÕES 

PARCERIA 

CONSULTORIA 

DAR SEGURANÇA ÀS AÇÕES DA GESTÃO  

AUXILIAR O GESTOR NA CONSECUÇÃO DOS OBJETIVOS 
INSTITUCIONAIS 

AGREGAR VALOR AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS    



PERSPECTIVAS DOS TRIBUNAIS   

PERSPECTIVAS 

DOS TRIBUNAIS  

RESULTADO  

PARCERIA  

CONTROLE 
EFETIVO 

QUE SEJAM IMPLANTADOS SÓLIDOS SISTEMAS DE 
CONTROLE INTERNO 

QUE O CONTROLE INTERNO SEJA IMPORTANTE 
PARCEIRO, AUXILIANDO O CONTROLE EXTERNO EM 
SUA MISSÃO INSTITUCIONAL  

QUE O CONTROLE INTERNO ADOTE EFETIVOS MECANISMOS 
DE CONTROLE, OPORTUNIZANDO A CORREÇÃO DE ERROS E 
DEFICIÊNCIAS APONTADOS PELO TC EM SEUS JULGADOS  



RESPONSABILIDADES DOS GESTORES 



NORMATIVOS/TC 

Responsabilidade do 
Responsável pelo Órgão 

Central (art. 11) 
Alertar formalmente a instauração de Tomada 

de Contas, sempre que verificada: 

Omissão no dever de prestar contas; 

Falta de aplicação dos recursos de convênios, 
dentre outros; 

Ocorrência de desvios e fraudes;  

Prática de qualquer  ato ilegal ou 
antieconômico. 

Responsabilidade Solidária 
do Responsável do Controle 

Interno (art. 12 e 13) 

Ao tomar conhecimento de 
qualquer irregularidade ou 

ilegalidade não der ciência ao TC;  

Verificada omissão, fraude ou 
falsidade nas informações e 

documentos encaminhados ao TC.  



NORMATIVOS/TC 

Responsáveis pela emissão do Relatório e do Relatório e do Parecer Conclusivo nas 
contas – Leio Orgânica nº 621/2012 

• “Art.72º[...] 

• § 2º - As contas serão acompanhadas do relatório e do parecer conclusivo 
do órgão central de controle interno [...]. (grifo nosso) 

Das contas do Governado do Estado  

• “Art. 82 [...]  

• § 2º - As contas serão acompanhadas do relatório e do parecer conclusivo 
da unidade executora do controle interno [...].” (grifo nosso) 

Das Contas  dos Adm. e demais Responsáveis 



DESAFIOS DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO 

  
 Conscientizar os agentes públicos da importância do Controle Interno; 
 Assegurar o equilíbrio entre os aspectos legais e os resultados; 
 Superar a resistência de troca de informações e dados entre as instituições; 
 Estimular a participação social e o controle social; 
Maximizar as possibilidades de sanções administrativas; 
 Conscientizar o setor privado a agir com transparência e lisura; 
 Promover a transparência; 
 Impulsionar a aplicação da Lei de Acesso à Informação - LAI; 
 Orientar as diversas unidades que compõem o Sistema de Controle Interno no 

atendimento aos normativos do Tribunal de Contas. 
  

O MAIOR DESAFIO: CONTROLAR SEM TRAVAR A GESTÃO  



Obrigada!!!!! 
 

 

Simony Pedrini Nunes Rátis 
simonyratis@gmail.com 

 

 

(27) 9.9982-1143 
 

 


