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I – A importância da Contabilidade

Qual o principal objetivo da contabilidade?Qual o principal objetivo da contabilidade?

Retrospectiva         
             Permitir a avaliação da situação
             financeira e econômica da entidade.

Prospectiva         
             Permitir a inferência de tendências
             futuras.
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A importA importâância da Contabilidadencia da Contabilidade

Sistema de InformaSistema de Informaçãçãoo
ContContáábilbil

ÚÚnico sistema de informanico sistema de informaçãçãoo
que consegue mostrar aque consegue mostrar a
entidade como um todoentidade como um todo

Os principais resultados do setor público
convergem para o

Fluxo Financeiro (Receitas e Despesas)Fluxo Financeiro (Receitas e Despesas)

Resultado PrimResultado Primááriorio
Receita Corrente LReceita Corrente Lííquidaquida

Limite de despesa com pessoalLimite de despesa com pessoal

Desafio para a Contabilidade do Setor PDesafio para a Contabilidade do Setor Púúblico:blico:
êênfase nas varianfase nas variaçõções do patrimes do patrimôônionio
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II – Entendendo o Processo de Convergência

Conceito de ProcessoConceito de Processo

ÉÉ a organiza a organizaçãção de umo de um
conjunto de atividadesconjunto de atividades
que contque contéém inm iníício e fimcio e fim

e com entradas ee com entradas e
sasaíídas bem definidas.das bem definidas.

(Davenport – 1993)
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Etapas do ProcessoEtapas do Processo

PADRONIZAÇÃO

CONVERGÊNCIA

HARMONIZAÇÃO

Impor Padrões
(Ação 1,2,3)

Comparar informações
(interessados:Usuários,

CFC,FMI,BM)

Eliminar Diferenças
(Ação 4)

Etapas do ProcessoEtapas do Processo

PADRONIZAÇÃO

CONVERGÊNCIA

HARMONIZAÇÃO

Impor Padrões
(Ação 1,2,3)

Comparar informações
(interessados:Usuários,

CFC,FMI,BM)

Eliminar Diferenças
(Ação 4)

AÇÕES    INICIATIVA
   
    1           Elaboração, discussão e apresentação de
                 Projeto de Lei para alteração da Lei 4.320/64;

    2           Ampla discussão e edição das Normas Brasileiras
                 de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público
                 (NBCASPs);

    3           Tradução das Internacional Public Sector 
                 Accounting   Standard   (IPSAS)     
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Etapas do ProcessoEtapas do Processo

PADRONIZAÇÃO

CONVERGÊNCIA

HARMONIZAÇÃO

Impor Padrões
(Ação 1,2,3)

Comparar informações
(interessados:Usuários,

CFC,FMI,BM)

Eliminar Diferenças
(Ação 4)

AÇÕES    INICIATIVA
   
    1           Elaboração, discussão e apresentação de
                 Projeto de Lei para alteração da Lei 4.320/64;

    2           Ampla discussão e edição das Normas Brasileiras
                 de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público
                 (NBCASP);

    3           Tradução das Internacional Public Sector 
                 Accounting   Standard   (IPSAS)     

As premissas para a elaboração das
 NBCASP são as seguintes:
• Tratamento científico para os fenômenos e 
      transações da área pública e diferenciação
      entre ciência social aplicada e legislação;
• Aplicação integral dos Princípios Fundamentais
     de Contabilidade ao Setor Público;
c)  Harmonização de boas práticas de contabilidade
     entre os entes federados brasileiros;
• Convergência das  normas brasileiras às 
      internacionais (IPSAS); 

Etapas do ProcessoEtapas do Processo

PADRONIZAÇÃO

CONVERGÊNCIA

HARMONIZAÇÃO

Impor Padrões
(Ação 1,2,3)

Comparar informações
(interessados:Usuários,

CFC,FMI,BM)

Eliminar Diferenças
(Ação 4)

AÇÕES    INICIATIVA
   
    1           Elaboração, discussão e apresentação de
                 Projeto de Lei para alteração da Lei 4.320/64;

    2           Ampla discussão e edição das Normas Brasileiras
                 de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público
                 (NBCASP);

    3           Tradução das Internacional Public Sector 
                 Accounting   Standard   (IPSAS)     

As premissas para a elaboração das
 NBCASP são as seguintes:
• Tratamento científico para os fenômenos e 
      transações da área pública e diferenciação
      entre ciência social aplicada e legislação;
• Aplicação integral dos Princípios Fundamentais
     de Contabilidade ao Setor Público;
c)  Harmonização de boas práticas de contabilidade
     entre os entes federados brasileiros;
• Convergência das  normas brasileiras às 
      internacionais (IPSAS); 

NNãão cancelamento de Restos a Pagaro cancelamento de Restos a Pagar
Art 359-F Art 359-F –– Deixar de ordenar, de Deixar de ordenar, de

autorizar ou de promover  oautorizar ou de promover  o
cancelamento do montante decancelamento do montante de

restos a pagar inscrito em valorrestos a pagar inscrito em valor
superior ao permitido em lei:superior ao permitido em lei:

Pena -  detenPena -  detençãção, de 6 (seis) meseso, de 6 (seis) meses
 a 2 (dois) anos. a 2 (dois) anos.
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Etapas do ProcessoEtapas do Processo

PADRONIZAÇÃO

CONVERGÊNCIA

HARMONIZAÇÃO

Impor Padrões
(Ação 1,2,3)

Comparar informações

Eliminar Diferenças
(Ação 4)

Etapas do ProcessoEtapas do Processo

PADRONIZAÇÃO

CONVERGÊNCIA

HARMONIZAÇÃO

Impor Padrões
(Ação 1,2,3)

Comparar informações
(interessados:Usuários,

CFC,FMI,BM)

Eliminar Diferenças
(Ação 4)

AÇÃO    INICIATIVA
   
    4        Convergência das NBCASP às IPSAS
              até 2012
                  



8

Etapas do ProcessoEtapas do Processo

PADRONIZAÇÃO

CONVERGÊNCIA

HARMONIZAÇÃO

Impor Padrões
(Ação 1,2,3)

Comparar informações
(interessados:Usuários,

CFC,FMI,BM)

Eliminar Diferenças
(Ação 4)

III – O impacto das NBCASPs na contabilidade
do Estado da  Bahia
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Preparação para mudanças - NBCASPs

• Valorização de pessoal na área financeira
       Capacitação de pessoal
        Estrutura institucional

• Adequação de sistemas informatizados

Impacto das NBCASPs no ciclo contábil

• 95% dos registros contábeis são automatizados
com base na execução orçamentária

    Impacto na contabilidade do Estado:
               construção de um novo ciclo
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   NTBT 16.1   NTBT 16.1  ––  ConceituaConceituaçãção, objeto e campoo, objeto e campo
de Aplicade Aplicaçãção:o:

Campo de Aplicação – Todas as entidades do setor
                                        público:

• integralmente, as entidades governamentais, os serviços
                               sociais e os conselhos profissionais; 
• parcialmente,  as demais entidades do setor público, para
                               garantir procedimentos suficientes de  
                               prestação de contas e instrumentalização 
                               do controle social

Impacto na Contabilidade do Estado:

Fundações

  NBT 16.2   NBT 16.2 –– Patrim Patrimôônio e Sistema Contnio e Sistema Contáábilbil

Sistema Contábil – estruturado nos subsistemas:

Orçamentário - Registra, processa e evidencia os atos e fatos
                           relacionados ao planejamento e a execução
                           Orçamentária;
Financeiro        - 

Patrimonial       -

Custos              - 

Compensação  - 
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  NBT 16.2   NBT 16.2 –– Patrim Patrimôônio e Sistema Contnio e Sistema Contáábilbil

Sistema Contábil – estruturado nos subsistemas:

Orçamentário - Registra, processa e evidencia os atos e fatos
                           relacionados ao planejamento e a execução
                           Orçamentária;
Financeiro        - 

Patrimonial       -

Custos              - 

Compensação  - 

Art. 86 – A escrituração das operações financeiras e 
Patrimoniais efetuar-se-á pelo método das partidas
 dobradas;

Art. 90 – A Contabilidade deverá evidenciar, em seus
registros, o montante dos créditos orçamentários
vigentes, a despesa empenhada e a despesa 
realizada, à conta dos mesmos créditos, e as 
dotações disponíveis.

  NBT 16.5   NBT 16.5 –– Registro Cont Registro Contáábilbil
Reconhecimentos e Bases de mensuração ou 
Avaliação Aplicáveis; 

O reconhecimento de ajustes decorrentes 
de omissão  e erros de registros ocorridos 
em anos anteriores ou de mudanças de 
critérios contábeis deve ser realizado à 

conta do patrimônio líquido e 
evidenciado em notas explicativas.

Impacto na contabilidade do Estado:

Despesas de Exercícios Anteriores; 
Restos a Pagar. 
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IV – Conclusão

• A contabilidade do setor público tem como
desafio fornecer informação para tomada de
decisões e a instrumentalização do controle
social


