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Seja bem-vindo à disciplina de Contabilidade do Setor Público!

Este livro tem o propósito de auxiliar você no estudo desta 
disciplina, proporcionando conhecimento do setor em relação à 
ciência contábil, bem como do orçamento público, que é parte 
fundamental do planejamento para o funcionamento do setor.

Nos sentimos motivados em descrever a você todas as mudanças 
ocorridas em virtude da convergência às normas internacionais, 
que foram reproduzidas nas normas reescritas e emitidas pela 
Secretaria do Tesouro Nacional – STN e pelo Conselho Federal de 
Contabilidade – CFC. 

Sendo nós, professores e contadores conhecedores da prática e 
da teoria desta disciplina, nos dispusemos em escrever este livro a 
você e apresentamos a obra de forma simples e objetiva, buscando 
acima de tudo, que você, como contador, seja integrado à prática 
profissional do setor público.

Assim, nesta obra, nosso principal objetivo é apresentar como é 
a contabilidade nos entes federados (a União, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios), mas também mostraremos conteúdos que 
são necessários ao profissional deste setor. 

Logo, apresentaremos na Unidade 1 os aspectos teóricos 
orçamentário, princípios que norteiam a elaboração e execução 
dos instrumentos de planejamento e ainda abordaremos a respeito 
do procedimento administrativo denominado de licitação, seu 
conceito, princípios e modalidades de realização.

A Unidade 2, por sua vez, abordará os aspectos relacionados à 
receita e à despesa pública, trazendo o conceito, a classificação, 
os procedimentos de registro, entre outros. Nesta unidade, ainda, 
destacamos a recente mudança na codificação das contas de 
receita, desta forma, você estará recebendo um material atualizado 
e em consonância com as normas emitidas pela Secretaria do 
Tesouro Nacional.

Na Unidade 3, a ênfase está na apresentação e explicação do 
regime contábil utilizado no setor público, nas características 
qualitativas da informação contábil inseridas pela Estrutura 

Apresentação



Conceitual em vigência a partir de 2017 e nas demonstrações 
contábeis obrigatórias aos entes governamentais.

Finalmente, na Unidade 4 trataremos do patrimônio público, 
do plano de contas e dos registros patrimoniais. Para concluir esta 
obra, discutimos como o patrimônio público é formado, como deve 
ser realizada a sua avaliação e o devido controle. Serão tratados 
também alguns exemplos de rotinas típicas do setor público 
para que você possa exercitar a utilização do plano de contas e, 
consequentemente, como o registro contábil é processado.

Certamente esta obra auxiliará você no estudo da contabilidade 
aplicada ao setor público, expondo as inovações nas normas do 
sistema jurídico que delineiam as ações no setor e procedimentos 
administrativos realizados para movimentar o setor nos aspectos 
orçamentários, financeiros e patrimoniais da administração 
pública brasileira. 

Boa leitura e reflexão!



Unidade 1

Esta unidade objetiva apresentar o conceito de orçamento 
público e os princípios que norteiam sua elaboração e 
execução durante o exercício financeiro. Compreender os 
instrumentos de planejamento à disposição da administração 
pública brasileira, que são obrigatórios aos órgãos públicos. 
Para tanto, será apresentado nesta unidade os aspectos teóricos 
do procedimento administrativo para aquisição de bens ou 
contratação de serviços, denominados de procedimento 
licitatório, ou ainda, de licitação.

Objetivos de aprendizagem

Orçamento público e 
licitação

Carla Patrícia Rodrigues Ramos

Seção 1 | Orçamento

Nesta seção trataremos, primeiramente, do conceito de 
orçamento público, ou seja, como se dá o planejamento na 
administração pública. Na sequência será exposto a você quais 
são os instrumentos para o planejamento e suas particularidades, 
tais como finalidades, por se tratar de leis os prazos de envio para 
aprovação e vigências. 

Seção 2 | Princípios orçamentários

Esta seção apresentará alguns dos princípios orçamentários 
existentes no ordenamento jurídico que delineiam ou norteiam 
a criação e a execução dos instrumentos de planejamento que a 
administração pública é obrigada elaborar. Também será exposto 
como ocorre o ciclo orçamentário desde a elaboração até a 
verificação findar sua vigência.  



Seção 3 | Licitação 

A última seção desta unidade abordará o procedimento 
administrativo denominado de licitação. Ela iniciará conceituando 
licitação e as normas que regem esse procedimento. Para a 
realização desse procedimento, além das normas, existem os 
princípios pertinentes a todas as fases e modalidades da licitação, 
que estarão expostos para concluir esses estudos.



O primeiro questionamento que surge nos pensamentos de você, 
aluno, é: Por que estudar orçamento na disciplina de contabilidade 
no setor público? Já adiantamos a importância de se entender a 
cumplicidade entre orçamento público e contabilidade do setor, 
pois ambos são escriturados e apresentados nos relatórios gerados 
pelo sistema informatizado da administração pública.

Em uma conversa a respeito de orçamento, o que vem em 
seu pensamento? Podemos dar um palpite? Imaginamos que lhe 
vem à mente um cálculo do que você recebe como salário pelo 
mês trabalhado e todo o montante das suas despesas mensais. 
Parte desta mesma noção o orçamento realizado no setor público. 
Durante nossos estudos, você verá que a administração não foge 
a esse pensamento e essa regra, claro com suas particularidades, 
mas no todo é o mesmo entendimento, equilibrar ao montante 
das receitas previstas com o planejamento dos gastos públicos que 
existirão no decorrer do período.

Nesta unidade estudaremos a existência dos instrumentos 
de planejamento que ajudam os gestores públicos na execução 
orçamentária, no médio prazo, bem como os instrumentos de 
planejamento de vigência mais curta dos exercícios financeiros. 
Sendo transcrito nessas peças de planejamento, que são leis, que 
traduz o plano de governo de cada gestor público.

Partiremos de um contexto histórico do orçamento brasileiro e 
abordaremos as normas pertinentes a sua elaboração e execução 
durante os mandatos dos gestores públicos. Após isso entraremos 
na forma legal que a administração pública brasileira deve proceder 
para adquirir produtos, bens ou contratar serviços, apresentando os 
tipos e modalidades de licitações existentes na atualidade brasileira.

Introdução à unidade
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Aspectos teóricos orçamentários

1.2 | Conceito de orçamento

Nesta seção teremos o foco no que é o orçamento, quais os 
instrumentos ou leis necessárias para que ele ocorra, e como 
se aplica o orçamento na administração pública brasileira. Desta 
forma, veremos conceitos de orçamento, como ele surgiu e 
quais são os instrumentos orçamentários determinados por 
norma constitucional.

Você já teve a curiosidade de verificar como é o orçamento do 
seu município? Ou ir um pouco mais além do nosso país? Você 
pode até responder que não entende nada daquilo. Pois bem, após 
o estudo desta unidade, você conseguirá compreender um pouco 
dos instrumentos utilizados para elaboração e para a execução do 
orçamento de uma cidade, estado ou da união.

Assim, inicie o estudo do orçamento assistindo ao vídeo indicado 
no link a seguir para o entendimento da importância do orçamento 
público: <https://www.youtube.com/watch?v=u37F1fBwvEU>. 
Acesso em: 9 jan. 2018.

A origem da palavra orçamento é de origem italiana: "orzare", 
que significa "fazer cálculos" (ASSIS, 2010). Sua finalidade última 
é de se tornar um instrumento de exercício da democracia em 
que os particulares exercem o direito por intermédio de seus 
mandatários de verem efetivadas as despesas públicas e autorizadas 
e executadas as arrecadações tributárias que estiverem autorizadas 
na lei orçamentária. Portanto, o orçamento é uma peça jurídica, 
sendo aprovado pelo legislativo para vigorar como lei, cujo objeto 
dispõe sobre a atividade financeira do estado, quer do ponto de vista 
das receitas, quer das despesas.

Introdução à seção

Seção 1

https://www.youtube.com/watch?v=u37F1fBwvEU
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1.3 | Aspectos histórico do orçamento

O orçamento público, no aspecto como um todo, é um 
documento jurídico (aprovado por lei, ou sendo uma lei) contendo 
a previsão de receitas e a fixação de despesas a serem realizadas, 
num determinado período, pelo Estado (União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios).

Na Constituição dos Estados Unidos de 1787 já estabelecia a 
discussão do orçamento no parlamento em relação à previsão da 
receita a ser auferida pelos cofres públicos como também a destinação 
a ser dada aos recursos arrecadados, com despesas especificadas e 
limitadas (ARAÚJO; ARRUDA; BARRETO, 2009).

Segundo Araújo, Arruda e Barreto (2009), as primeiras normas 
sobre orçamento público no Brasil foram encontradas na 
Constituição do Império, promulgada em 1824, deixando a cargo da 
Câmara dos Deputados a iniciativa para elaboração das leis sobre os 
impostos e ao Executivo a competência de apresentar o orçamento 
e a correspondente prestação de contas sobre a sua execução. As 
funções da Câmara dos Deputados e do Executivo foram mantidas na 
Constituição de 1891, sendo instituído o Tribunal de Contas da União 
para auxílio ao Congresso Nacional na função de controle externo.

Na Constituição de 1934 altera-se a competência de elaboração 
do orçamento público, sendo atribuída ao Presidente da República 
e ao Poder Legislativo a competência de aprovação e julgamento 
das contas do Chefe do Poder Executivo. Competências mantidas 
nas constituições seguintes. Na Constituição de 1946 é inserida 
a obrigatoriedade dos princípios orçamentários da exclusividade, 
anualidade, unidade, universalidade e especificação (ARAÚJO; 
ARRUDA; BARRETO, 2009), que serão tratados na próxima seção 
desta unidade.

Na sequência ocorre a promulgação da Lei n. 4.320/1964, que 
foi aceita pelas Constituições de 1967, 1969 e a atual Constituição 
Federal de 1988. A Lei n. 4.320/1964 rege o Direito Financeiro para 
elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos 
Estados, dos Municípios e do Distrito Federal (ARAÚJO; ARRUDA; 
BARRETO, 2009).
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Em 1967, Antônio Delfim Neto é convidado para atuar como 
Ministro da Fazenda pelo Presidente Costa e Silva, permanecendo 
no cargo no período do Presidente Emílio Garrastazu Médici. Seu 
período como Ministro da Fazenda foi considerado como ciclo do 
"milagre econômico" e instituiu o sistema de programação financeira. 
Encerrando-se assim a década de 1960 com crescimento do Produto 
Interno Bruto – PIB de quase 10% a.a. e a dívida externa em torno de 
3,3 bilhões de dólares (MINISTÉRIO DA FAZENDA, 2015).

Em 1976, a instituição da Lei das sociedades anônimas foi um 
grande avanço e crescimento do mercado de capitais, também 
no endividamento do setor público e redução do endividamento 
no setor privado. Chegamos ao final da década de 1970, ocorre a 
segunda crise mundial do petróleo com crescimento do PIB de 6% 
a.a. e endividamento em torno de 44 bilhões de dólares.

A década de 1980 é a década de pagamento das contas, chega 
a hora do pagamento do endividamento. Esgota os empréstimos 
para o país e o crescimento do PIB fica em -4%. Fundo Monetário 
Internacional (FMI) aceita mesmo nestas condições emprestar 
dinheiro para o Brasil, com a condição de organizar suas finanças 
públicas (RAMOS; MACHADO, 2015).

Com isso no ano de 1986 José Sarney assume a presidência e em 
fevereiro deste ano é instituído o plano cruzado, como tentativa de 
organizar as finanças, como acordado com o FMI. Com o objetivo 
de reorganizar as finanças no país, em março de 1986 é criada a 
Secretaria do Tesouro Nacional (STN) por meio do Decreto n. 92.452, 
de 10 de março de 1986, como órgão central dos Sistemas de 
Administração Financeira Federal e de Contabilidade Federal, dando 
início a um processo de modernização institucional que colocou a 
execução da política fiscal no Brasil no estado da arte dos grandes 
países democráticos. Depois, em 1987, ocorre a implantação do 
sistema integrado, o SIAFI (considerado como referência mundial), um 
sistema informatizado que processa e controla, por meio de terminais 
instalados em todo o território nacional, a execução orçamentária, 
financeira, patrimonial e contábil dos órgãos da Administração Pública 
Direta federal, das autarquias, fundações e empresas públicas federais 
e das sociedades de economia mista que estiverem contempladas no 
Orçamento Fiscal e/ou no Orçamento da Seguridade Social da União 
(STN, 2013).
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Com a Constituição Federal é implantada a conta única do 
Tesouro Nacional, que até então eram segregadas em diversos 
bancos, e também a ideia do orçamento único, ou seja, uma única 
lei orçamentária, a Lei Orçamentária Anual – LOA. Com tudo isso, no 
final da década de 1980 a inflação chega em 2000% a.a. e o dinheiro 
rapidamente perdia seu poder de compra. Inicia-se a década de 1990, 
assume o Presidente Fernando Collor de Melo, ocorre o bloqueio do 
dinheiro dos correntistas e com isso a inflação começa a diminuir, 
em 1991 sai de 2000% a.a. para 492% a.a. (RAMOS; MACHADO, 2015).

Em 1993 ocorre um marco na contabilidade com a Resolução 
nº 750 do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), consolidando 
as práticas contábeis. Ainda na década de 1990, com o Plano Real 
a inflação chega a 22% a.a. e o novo Presidente Fernando Henrique 
Cardoso (FHC) realiza a 2º tentativa de reajustamento das finanças 
públicas brasileira. Além de renegociar dívida, é editada a Lei Camata 
LC n. 82, de 27 de março de 1995, para regulamentar os gastos 
realizados com pessoal dos Estados e Municípios, lei está já revogada. 
Assim, encerra-se a década de 1990 com a inflação em 6% a.a.

No ano de 2000, mais uma vez há uma tentativa de reorganizar 
as finanças públicas brasileira; é instituída a Lei de Responsabilidade 
Fiscal (LRF). Sendo obrigatória a ter obediência com esta nova lei 
editada, tanto União, quanto Estados, Distrito Federal e Municípios 
começam a controlar seus limites, seja de endividamento, gastos 
com pessoal, operações de créditos ou com garantias.

Em 1º de abril de 2001 é criado o International Accounting 
Standards Board (IASB) ou Conselho de Normas Internacionais de 
Contabilidade, como órgão responsável pelas normas internacionais 
de contabilidade.

A partir da convergência das normas internacionais de contabilidade 
pública, em 2013, o termo Contabilidade Pública não é mais o correto 
para se dizer, pois não há diferença na ciência contábil realizada no 
setor empresarial ou no setor público. Desta forma, o correto a dizer 
é Contabilidade Aplicada ao Setor Público ou Contabilidade do Setor 
Público, pois a ciência contábil com seus princípios e características 
no trato da informação é somente uma, não muda conforme o setor. 
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O que ocorre são particularidades dentro dos regimes com 
as naturezas da informação contábil existente dentro do setor 
público. Neste contexto, no exercício de 2013, foi exigido pela 
Secretaria do Tesouro Nacional a implementação do plano de 
contas padrão em todos os entes da federação, junto com as 
novas demonstrações contábeis.

Exemplificando: receita com enfoque orçamentário, devido 
à Lei n. 4.320/1964, é registrada pelo regime de caixa, já a receita 
com enfoque patrimonial é registrada pelo regime de competência, 
conforme normas contábeis existentes independentemente do setor.

A adoção de um Sistema de Planejamento Integrado deveu-se 
a estudos técnicos e científicos realizados pela Organização das 
Nações Unidas (ONU), com o objetivo de determinar as ações a 
serem realizadas pelo poder público, escolhendo as alternativas 
prioritárias para colocá-las em execução (KOHAMA, 2010).

A atual Constituição Federal estabeleceu um sistema orçamentário 
prevendo a edição da lei do plano plurianual, lei de diretrizes e lei 
do orçamento anual (artigo 165, CF/1988). Sendo chamados de 
instrumentos de planejamento, essas leis se relacionam com o 
objetivo de atribuir ao setor público um processo de planejamento 
orçamentário, tanto de curto prazo como de médio prazo. Esse 
planejamento engloba todos os Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios.

O orçamento é uma lei de iniciativa do Poder Executivo, conforme 
determinação do artigo 165 da Constituição Federal, visando 
estabelecer políticas públicas para o exercício, tendo por base os 
instrumentos de planejamento que também são apresentados no 
artigo anteriormente citado. Possuindo como conteúdo básico a 
estimativa de receitas e fixação ou autorização de despesas públicas 
(SLOMSKI, 2013).

A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), em seu artigo 1º, §1º, 
apresenta a seguinte determinação: 

1.4 | Planejamento-orçamento
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§ 1º. A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação 
planejada e transparente, em que se previnem riscos e 
corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas 
públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados 
entre receitas e despesas e a obediência a limites e 
condições no que tange a renúncia de receita, geração 
de despesas com pessoal, da seguridade social e outras, 
dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito, 
inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia 
e inscrição em Restos a Pagar. (BRASIL, 2002, grifo nosso)

Mediante o exposto, torna-se evidente que os governos devem 
utilização de ação planejada em sua gestão, se utilizando dos 
instrumentos de planejamento citados, plano plurianual, lei de 
diretrizes orçamentárias e lei orçamentária anual, que constituem o 
sistema de planejamento integrado em nosso país, conhecido por 
processo planejamento-orçamento (KOHAMA, 2010).

O plano plurianual é um instrumento de planejamento que 
compõe as transparências públicas. Sua elaboração é prevista no 
artigo 165, inciso I, da Constituição Federal de 1988.

O Plano Plurianual (PPA) é o instrumento chamado de 
planejamento a médio prazo da administração pública, no qual 
procura-se ordenar as ações de governo que levem ao atingimento 
de metas fixadas para um período de quatro anos, período de sua 
vigência (KOHAMA, 2010). O gestor público quando assume o 
mandato deve, com base em seu plano de governo, elaborar o seu 
planejamento de gastos, ou seja, o gestor deve firmar o que intenta 
executar, em relação a obras e serviços, durante seu mandato, 
transcrevendo neste documento legal o seu programa de governo.

No 1° ano de mandato, o gestor executa o 4º ano do PPA do 
gestor anterior, por isso é dito que o Plano Plurianual possui um 
ano de defasagem. Conforme determinação constitucional, o PPA 
estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e 
metas da administração pública federal para as despesas de capital 

1.4.1 | Plano Plurianual - PPA
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e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de 
duração continuada.

A constituição federal em seu artigo 165, § 1º, apresenta o que 
deve estabelecer esse instrumento, como apresentamos a seguir:

Nenhum investimento que ultrapasse um exercício financeiro 
poderá ser iniciado sem prévia inserção no PPA, ou na lei que 
autorize tal realização, sob pena de crime de responsabilidade 
(KOHAMA, 2010).

O segundo instrumento de planejamento citado e introduzido 
no processo de planejamento e orçamentação pela Constituição 
Federal de 1988 é a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) (SLOMSKI, 
2013). Esta lei deve instruir a elaboração e execução do orçamento 
e discorrer diversos temas, como alterações tributárias, gastos com 
pessoal, política fiscal e transferências da União.

§ 1º A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de 
forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da 
administração pública federal para as despesas de capital e 
outras delas decorrentes e para as relativas aos programas 
de duração continuada. (BRASIL, 1988)

Para saber mais

Acesse o link a seguir e veja como é o Plano Plurianual – PPA atual do 
nosso país. Disponível em: <http://www.planejamento.gov.br/assuntos/
planeja/plano-plurianual/plano-plurianual-1>. Acesso em: 9 jan. 2018.

1.4.2 | Lei de Diretrizes orçamentárias - LDO

Art.165. § 2º A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá 
as metas e prioridades da administração pública federal, 
incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro 
subsequente, orientará a elaboração da lei orçamentária 
anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e 
estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras 
oficiais de fomento. (BRASIL, 1988)

ttp://www.planejamento.gov.br/assuntos/planeja/plano-plurianual/plano-plurianual-1
ttp://www.planejamento.gov.br/assuntos/planeja/plano-plurianual/plano-plurianual-1
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Desta forma, toma-se conhecimento que a LDO liga o 
planejamento inserido no PPA a Lei de Orçamento Anual (LOA). 
A LDO é uma lei com vigência de um ano e também é de 
iniciativa do Poder Executivo conforme mencionado no artigo 
165. Assim, deve o Poder Executivo provocar o Poder Legislativo 
por meio do envio de um projeto de lei para estudo e aprovação 
dos parlamentares. Aprovando, com emendas ou não, retorna 
ao Executivo para que o seu chefe (Presidente, Governador 
ou Prefeito) sancione (assine) e publique a lei. Como chefe 
do Poder Executivo em âmbito Federal está a União, sendo o 
seu representante o Presidente da República; nos Estados e no 
Distrito Federal estão os Governadores e no município, onde há 
as Prefeituras que são representadas pelos Prefeitos.

Conforme descrito no artigo 35, § 2°, inciso II, dos Atos das 
Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), o projeto da 
LDO deverá ser encaminhado ao Legislativo até oito meses e 
meio antes do encerramento do exercício financeiro (meio do 
mês de abril) e devolvido para a sanção ao Poder Executivo até 
o encerramento da sessão legislativa (até meados de dezembro).

Sobre o instrumento de planejamento LDO, a LRF também se 
manifesta em seu art. 4º, como transcrito a seguir:

Art. 35. § 2°, inciso II, ADCT - o projeto de lei de diretrizes 
orçamentárias será encaminhado até oito meses e meio 
antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido 
para sanção até o encerramento do primeiro período da 
sessão legislativa; (BRASIL, 1988)

Art. 4º. A lei de diretrizes orçamentárias atenderá o disposto 
no § 2º do art. 165 da Constituição e:
I - disporá também sobre:
a) equilíbrio entre receitas e despesas;
b) critérios e forma de limitação de empenho, a ser 
efetivada nas hipóteses previstas na alínea b do inciso II 
deste artigo, no art. 9º e no inciso II do § 1º do art. 31;
c) (VETADO)
d) (VETADO)
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e) normas relativas ao controle de custos e à avaliação 
dos resultados dos programas financiados com recursos 
dos orçamentos;
f) demais condições e exigências para transferências de 
recursos a entidades públicas e privadas; (BRASIL, 2000)

Aqui, o legislador ampliou o conteúdo do texto da LDO, 
acrescentando assuntos relativos a equilíbrio financeiro, limitação de 
despesa e normas para controle de custos e avaliação de resultados. 
Assim, o que se pretende com essa ampliação de assunto é eliminar 
a ocorrência de déficit na gestão fiscal, por meio da inserção de 
critérios para avaliar os resultados da entidade, e os Anexos de Riscos 
Fiscais passaram a ser uma exigência com a LRF. Além disto, ocorreu 
também a determinação de controle dos custos na administração 
pública brasileira.

A LOA, prevista no artigo 165, § 5º da Constituição Federal e no 
entendimento de diversos doutrinadores, abre o mais importante 
instrumento de gestão no aspecto orçamentário e financeiro 
da administração pública brasileira. Onde possui por objetivo, 
administrar o equilíbrio entre receitas e despesas públicas, que 
também é um dos pilares da elaboração da Lei de Responsabilidade 
Fiscal (LRF) e dos princípios orçamentários. 

Para saber mais

Acesse o link a seguir e veja como é a Lei de Diretrizes Orçamentárias 
– LDO, da União aprovada para o exercício de 2018. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/Lei/
L13473.htm>. Acesso em: 9 jan. 2018.

1.4.3 | Lei orçamentária Anual - LOA

Art. 165. § 5º  A lei orçamentária anual compreenderá:
I - o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, 
seus fundos, órgãos e entidades da administração direta 
e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo 
Poder Público;

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/Lei/L13473.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/Lei/L13473.htm
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Na Constituição Federal, por meio do artigo citado, temos a clara 
percepção do princípio da unidade que iremos estudar na próxima 
seção. Princípio este que possui o significado que todo o orçamento 
(receitas e despesas) de qualquer ente federado estará abrangido e 
autorizado em um único documento orçamentário.

A LOA visa estabelecer políticas públicas para o exercício 
financeiro, tendo por base o que fora estabelecido no PPA e na 
LDO, aprovados pelo Poder Legislativo (SLOMSKI, 2013).

Pertinente a prazos da LOA, ainda no foco constitucional, 
no artigo 35, § 2°, inciso III, ADCT, o projeto de LOA da União 
será encaminhado ao Legislativo até quatro meses antes do 
encerramento do exercício financeiro (final de agosto) e devolvido 
para a sanção até o encerramento da sessão legislativa (até meados 
de dezembro), conforme transcrição do artigo a seguir:

Com tudo isso, agora você, pode até questionar: o artigo 35 da 
ADCT diz que a União encaminhará o projeto de lei orçamentária 
até quatro meses antes do encerramento do ano. Mas, e no caso 
dos demais entes da federação, qual é o prazo que estes devem 
enviar aos seus projetos de leis?

Sim, o artigo constitucional apresenta o prazo para a União, 
mas a doutrina, os estudiosos, se utilizam do instituto do direito 

II - o orçamento de investimento das empresas em que 
a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do 
capital social com direito a voto;
III - o orçamento da seguridade social, abrangendo todas 
as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração 
direta ou indireta, bem como os fundos e fundações 
instituídos e mantidos pelo Poder Público. (BRASIL, 1988)

Art. 35. § 2°, inciso III, ADCT - o projeto de lei 
orçamentária da União será encaminhado até quatro 
meses antes do encerramento do exercício financeiro 
e devolvido para sanção até o encerramento da sessão 
legislativa. (BRASIL, 1988)
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Atividades de aprendizagem

Questão para reflexão

da analogia aos demais entes. Assim, como trata-se de situação 
análoga, caso de envio do projeto LOA pelo Poder Executivo ao 
Poder Legislativo para estudo e aprovação, aplica-se a mesma regra 
aos outros entes da federação.

Para saber mais

Acesse o link a seguir e veja como é a Lei Orçamentária Anual – LOA, da 
União aprovada para o exercício de 2018: <http://www.camara.leg.br/
internet/comissao/index/mista/orca/orcamento/or2018/lei/Lei13587-
2018.pdf>. Acesso em: 9 jan. 2018.

Neste momento caro aluno, reflita o porquê desses instrumentos 
assumirem sua importância no contexto das finanças públicas.

1. Mediante a constituição federal o Poder executivo deve elaborar os 
instrumentos de planejamento para a administração pública. Dentre esses 
instrumentos há o PPA, plano plurianual. Podemos afirmar que o PPA:
 
a) É o elo de ligação entre LDO e LOA.
b) Apresenta o resultado primário.
c) Possui vigência de 04 anos.
d) Possui vigência anual.
e) Lei de iniciativa do Legislativo.

2. A Constituição Federal de 1988, no artigo 165 elenca os instrumentos 
de planejamento obrigatórios para elaboração, com iniciativa do Poder 
Executivo, como transcrito abaixo:
“Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:
I- o plano plurianual;
II- as diretrizes orçamentárias;
III- os orçamentos anuais.”
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Assim, analise as afirmações nas sentenças a seguir, pertinente aos 
instrumentos de planejamento citado no artigo 165:
I. O objetivo principal da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO é 
o estabelecimento da Política Fiscal, instituindo diretrizes e metas 
compatíveis com premissas e objetivos das políticas econômica e social;
II. Para a Lei orçamentária anual – LOA, dentre a sua finalidade está em 
ser compatível com o Plano Plurianual e a LDO, não fugindo das regras já 
existentes da Carta Constitucional de 1988;
III. O Plano Plurianual – PPA tem como objetivo a fixação de resultado 
primário da execução orçamentária para todos os entes da Federação.

Após análise das sentenças, assinale a alternativa correta:

a) Apenas a alternativa I é a correta.
b) Apenas a alternativa II é a correta.
c) Apenas a alternativa III é a correta.
d) Apenas as alternativas I e II são as corretas.
e) Apenas as alternativas I e III são as corretas.
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Princípios orçamentários

2.1.1 | Princípio da Unidade 

Para iniciarmos o estudo dos princípios orçamentários você 
precisa compreender o que são os princípios. Você sabe? Tem 
dúvidas? Então vamos lá. O vocábulo princípio dá a ideia de começo 
ou início de algo. Porém, em termos jurídicos, é muito mais amplo do 
que isto, o princípio alicerça uma estrutura, garante uma existência 
e aplicabilidade, ou seja, é o alicerce para as leis.

Segundo o Dicionário Priberam, princípio é o surgimento de algo, 
ou de uma ação ou processo; começo, início. Complementando 
esse conceito, princípio no sentido lógico, é uma proposição que 
é utilizada de base. Portanto, entendemos por princípios como 
direcionadores para a formação das normas jurídicas, e apontam o 
caminho para os legisladores elaborarem as leis.

Os princípios orçamentários possuem por objetivo o 
estabelecimento de regras básicas que nortearão os processos 
de elaboração, execução e controle do orçamento público, com 
o propósito de confirmar racionalidade, eficiência e transparência 
neste tema. 

Os princípios orçamentários básicos para elaboração, execução 
e controle do orçamento público para todos os poderes e em todos 
os níveis de governo estão expressos na atual Constituição Federal 
de 1988 e na Lei n. 4.320/1964, que estatui normas gerais de direito 
financeiro, aplicadas à elaboração e ao controle dos orçamentos.

Assim, veremos a partir de agora alguns princípios orçamentários:

O princípio da Unidade é transcrito na Lei n. 4.320/1964, artigo 
2º, como segue:

Introdução à seção

Seção 2
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Por determinação da Lei n. 4.320/64, devendo os entes federados 
de todos os poderes a obediência a esta lei do direito financeiro, aplicar 
no orçamento público os princípios da unidade, da universalidade e 
ainda o princípio da anualidade (SLOMSKI, 2013). Além da lei federal 
citada, a exigência para a aplicabilidade deste princípio está no texto 
constitucional, conforme artigo 165, § 5º, a seguir:

Neste artigo, podemos perceber a singularidade da frase, “a lei 
orçamentária compreenderá”, no singular, oferece o entendimento 
de uma peça única. Assim, há a obrigatoriedade do orçamento 
único para cada um dos entes governamentais, com o objetivo de 
se evitarem diversos orçamentos concomitantes dentro da mesma 
pessoa política (SLOMSKI, 2013). 

Logo, todas as receitas previstas e todas as despesas fixadas no 
orçamento público devem integrar um único documento, dentro 
de cada ente federado e em cada um dos exercícios, sendo este 
documento a Lei Orçamentária Anual.

Art. 2°. A Lei do Orçamento conterá a discriminação 
da receita e despesa de forma a evidenciar a política 
econômica financeira e o programa de trabalho do Governo, 
obedecidos aos princípios de unidade, universalidade e 
anualidade. (BRASIL, 1964, grifo nosso)

§ 5º  A lei orçamentária anual compreenderá:
I - o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, 
seus fundos, órgãos e entidades da administração direta 
e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo 
Poder Público;
II - o orçamento de investimento das empresas em que 
a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do 
capital social com direito a voto;
III - o orçamento da seguridade social, abrangendo todas 
as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração 
direta ou indireta, bem como os fundos e fundações 
instituídos e mantidos pelo Poder Público (BRASIL, 1988).
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2.1.2 | Princípio da Universalidade 

2.1.3 | Princípio da Anualidade 

Também prevista no art. 2º da Lei nº 4.320/64, como no 
princípio da unidade, o princípio da universalidade orienta que as 
receitas e despesas públicas devem ser previstas no orçamento 
público e realizadas no exercício financeiro. Ainda na mesma lei, 
nos artigos 3º e 4º, apresenta-se especificamente a obrigatoriedade 
da totalidade de receitas e despesas serem incluídas e autorizadas 
na lei de orçamento do ano, como segue:

O artigo citado da Lei de 1964 foi recepcionado pela atual 
Constituição Federal determinando também, no § 5º do artigo 
165, que a LOA, de cada um dos entes federados (União Estados, 
Distrito Federal e Municípios) deverá conter todas as receitas e 
todas as despesas de todos os poderes, órgãos, entidades, fundos 
e fundações instituídas e mantidas pelo poder público. 

Então para o princípio da universalidade transpõe a ideia 
da própria palavra, o universo, o todo, consequentemente, 
o princípio significa que todas as receitas e todas as despesas 
comporão o orçamento.

Esse princípio ocorre, assim como nos princípios da unidade 
e da universalidade, por determinação do artigo 2º da Lei n. 

Art. 3º. A Lei de Orçamentos compreenderá todas as 
receitas, inclusive as de operações de crédito autorizadas 
em lei.
Parágrafo único. Não se consideram para os fins deste 
artigo as operações de crédito por antecipação da 
receita, as emissões de papel-moeda e outras entradas 
compensatórias, no ativo e passivo financeiros. 
Art. 4º. A Lei de Orçamento compreenderá todas 
as despesas próprias dos órgãos do Governo e da 
administração centralizada, ou que, por intermédio deles se 
devam realizar, observado o disposto no artigo 2°. (BRASIL, 
1964, grifo nosso)
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2.1.4 | Princípio da Exclusividade 

4.320/1964, delimitando o orçamento para o período de um 
ano ou também chamado de exercício financeiro. O exercício 
orçamentário deverá ser realizado e previsto para período do ano 
civil, ao qual a previsão das receitas e a fixação das despesas 
aprovadas na LOA irão se referir (SLOMSKI, 2013). 

Segundo o artigo 34 da Lei n. 4.320/1964, o exercício 
financeiro coincidirá com o ano civil. Assim, desta forma iniciará 
em 1º de janeiro e findará em 31 de dezembro de cada ano.

Com isso, fica evidente que além de ser definido que 
orçamento deverá se referir ao período de um ano, ele também 
deverá coincidir com o ano civil.

Além dos princípios já citados que vieram determinados na 
Lei n. 4320/1964, existem os princípios que foram inseridos pela 
Constituição Federal. Assim, no § 8º do artigo 165 da Constituição 
Federal determina que a Lei Orçamentária Anual não inclua 
em seu texto nenhum dispositivo que não esteja relacionado à 
previsão da receita ou à fixação da despesa, que é o conceito 
de orçamento. Existe uma exceção, quanto a autorizações 
para aberturas dos créditos adicionais e ainda a contratação de 
operações de crédito (SLOMSKI, 2013). 

Pertinente à autorização de abertura de créditos adicionais na 
lei orçamentária, normalmente, já fixa um limite para a execução 
do orçamento no próximo ano. Essa estimativa é possível com 
base em anos anteriores.

§ 8º  A lei orçamentária anual não conterá dispositivo 
estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, não 
se incluindo na proibição a autorização para abertura de 
créditos suplementares e contratação de operações de 
crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos 
da lei. (BRASIL, 1988)
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2.1.5 | Princípio do Orçamento Bruto 

2.1.6 | Princípio da Legalidade 

Previsto no artigo 6º da Lei n. 4.320/1964, determina que as 
receitas e despesas dos entes públicos não estejam no orçamento 
com seus valores líquidos (SLOMSKI, 2013). 

Como exemplo citamos as receitas que sofrem retenção para o 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). Exemplificando, 
temos no município de Feliz Natal 5 milhões de reais estimados a 
receber de Fundo de Participação dos Municípios (FPM). Assim, 20% 
deverá ser retido para o Fundeb. Mas, quando da elaboração do 
orçamento público, constará o valor bruto de 5 milhões de reais e 
o valor a ser retido, cada um em sua conta própria. Isto para uma 
melhor transparência da receita pública.

Este é um princípio que serve para tudo que a administração 
pública for realizar. É determinado que o Poder Público somente 
realize ou deixe de realizar algo em virtude de lei, ou seja, para tudo 
é necessário que haja expressa manifestação da lei autorizando o 
agente a realizar o ato. Se não há lei que se manifeste a respeito de 
determinado assunto, a administração pública não está autorizada 
a realizar. 

A Constituição Federal de 1988, no art. 37, estabelece os 
princípios da administração pública, dentre os quais o da legalidade 
e, no seu art. 165, estabelece a necessidade de formalização legal 
das leis orçamentárias: 

Mediante a leitura do artigo, fica claro que deve haver uma lei 
autorizando a realização das despesas na administração pública. 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer 
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência... 
(BRASIL, 1988)
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2.1.7 | Princípio da Publicidade 

2.1.8 | Princípio da Transparência Pública

Assim, existem os instrumentos de planejamento, que são leis 
autorizativas de realização dos planos de governo.

Este também é considerado um princípio básico da atividade 
da administração pública, assim como o princípio da legalidade. 
Previsto no artigo 37 da atual Constituição Federal, dá ênfase de 
que devem divulgar seus atos em seus respectivos Diários Oficiais 
para dar conhecimento de tudo a sociedade.

Neste momento uma dúvida pode surgir no pensamento: mas 
em tudo é dado conhecimento à sociedade então?

Não, a transparência é a regra, mas existem exceções. Quando 
as informações se referirem ao interesse público ou à segurança 
nacional, entraremos no campo do sigilo dos atos e planejamento. 
Desta forma, neste ponto, não haverá publicidade dos atos. 

Esse princípio está relacionado com o princípio da transparência 
pública e estudaremos no próximo tópico.

Assim como estudado no princípio da publicidade, é dever da 
administração pública a publicidade, bem como a transparência dos 
seus atos à sociedade. Sendo a transparência o foco do momento 
e um tópico de cumprimento para os gestores públicos o contido 
nos artigos 48, 48 – A e 49 da LRF. Nesse artigo fica determinado 
que todas as leis de planejamento, as prestações de contas anuais 
da administração pública com os respectivos pareceres prévios da 
análise e os relatórios resumidos de execução orçamentária e de 
gestão fiscal serão instrumento de transparência da administração 
pública, inclusive por meio eletrônico.

Como suporte à transparência, o legislador inseriu no parágrafo 
único do artigo 48, a participação popular em audiências públicas 
a serem realizadas no intuito da elaboração e discussão dos 
projetos de orçamentárias. Bem como a disponibilização no Poder 
Legislativo das prestações de contas do Chefe do Poder Executivo 



U1 - Orçamento público e licitação30

durante todo o exercício, para consulta e análise de qualquer 
cidadão ou instituição.

Com a apresentação deste artigo da LRF fica evidente o avanço 
no campo público, no qual o legislador insere mais obrigações para 
os gestores públicos. Para que a transparência de suas ações e de 
seus gastos fique mais claro é preciso que esta sociedade tenha 
uma maior facilidade para o acompanhamento do cuidado com o 
patrimônio público. 

Este princípio está expresso no inciso IV do art. 167 da Constituição 
Federal, vedando que a LOA vincule quaisquer receitas para atender 
determinadas despesas de órgãos ou fundos, salvo exceções 
estabelecidas pelo próprio texto constitucional, como segue: 

Portanto, conforme o mandado constitucional, somente as 
receitas como impostos estão sujeitas ao princípio da não vinculação 
a órgão, fundo ou despesa, não sendo aplicável aos demais tributos, 
como as taxas e contribuições sociais (QUINTANA et al., 2011). 
Exemplificando, não poderia ser vinculado ao recebimento de IPTU 
em um município a aquisição de equipamentos de informática.

2.1.9 | Princípio da não-afetação das receitas 

Art. 167. São vedados: 
[...] 
IV - a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo 
ou despesa, ressalvadas a repartição do produto da 
arrecadação dos impostos a que se referem os arts. 158 
e 159, a destinação de recursos para as ações e serviços 
públicos de saúde, para manutenção e desenvolvimento 
do ensino e para realização de atividades da administração 
tributária, como determinado, respectivamente, pelos 
arts. 198, § 2º, 212 e 37, XXII, e a prestação de garantias às 
operações de crédito por antecipação de receita, previstas 
no art. 165, § 8º, bem como o disposto no § 4º deste artigo; 
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 42, de 
19.12.2003); 
[...] 
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2.1.10 | Princípio da Especificação 

2.2 | Ciclo Orçamentário

As ressalvas ou exceções são previstas no § 4º do mesmo 
artigo constitucional, sendo associadas à repartição do produto 
da arrecadação dos impostos (Fundos de Participação dos 
Estados – FPE, Fundos de Participação dos Municípios – FPM 
e Fundos de Desenvolvimento das Regiões Norte, Nordeste e 
Centro-Oeste) à designação de recursos para as grandes áreas 
da saúde e da educação.

O princípio da especificação está contido no artigo 5º da Lei 
n. 4.320/1964, determinando que a LOA não conterá dotações 
globais destinadas a atender a despesas de pessoal, material, 
serviços de terceiros, transferências ou quaisquer outras despesas, 
bem como também o artigo 15 da referida lei que define que 
na LOA a discriminação da despesa será feita no mínimo até o 
nível de elementos conforme a sua classificação (QUARESMA 
et al., 2011). Como exemplo, utilizamos os gastos com pessoal, 
existindo pagamentos de diversos tipos de verbas, como salários, 
horas extras, abonos e gratificações. Assim, no orçamento público, 
ocorrerá essa especificação dos gastos e não somente gasto total 
com folha de pagamento.

O ciclo orçamentário pode ser entendido como um processo 
contínuo e simultâneo, pelo qual se elabora, estuda, aprova, executa, 
controla e avalia toda a programação orçamentária e financeira das 
despesas pública.

Segundo o texto constitucional do artigo 165, o planejamento 
orçamentário ou o ciclo orçamentário deverá sempre ser iniciado 
no Poder Executivo, elaborando três instrumentos orçamentários: 
o PPA, a LDO e a LOA; para futura aprovação do Poder Legislativo.

O projeto de lei de orçamento é de iniciativa do Presidente da 
República em âmbito nacional, do Governador em âmbito estadual e 
dos Prefeitos em âmbito Municipal. Após a sua elaboração é enviado 
ao Poder Legislativo correspondente, seja o Congresso Nacional, 
as Assembleias Legislativas ou as Câmaras de Vereadores, para que 
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este poder, após o estudo, aprove os projetos de leis orçamentárias. 
O projeto deve obediência à LRF em seu artigo 5º e constituição 
Federal em seu artigo 165, § 6º e conter: 

Após análise, estudo e consequente aprovação dos projetos 
de lei enviados pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo, 
respeitados seus prazos de envio contidos em lei, estes projetos 
se tornam leis e deverão ser devolvidos ao Chefe do Executivo 
(Presidente, Governadores ou Prefeitos) que deverá sancionar 
e publicar as leis aprovadas. Com isto, devido ao princípio 
da publicidade existente na constituição federal que deve à 
administração Pública obedecer, esses atos ou leis deverão ser 
publicados para conhecimentos de todos os cidadãos, ou seja, é 
dada a ampla publicidade dos atos administrativos.

Caso ocorra o não envio pelo poder Executivo, dentro do tempo 
determinado em lei, poder este que possui a competência para 

Art. 5o O projeto de lei orçamentária anual, elaborado 
de forma compatível com o plano plurianual, com a 
lei de diretrizes orçamentárias e com as normas desta  
Lei Complementar:
I - conterá, em anexo, demonstrativo da compatibilidade 
da programação dos orçamentos com os objetivos e metas 
constantes do documento de que trata o § 1o do art. 4o;
II - será acompanhado do documento a que se refere o 
§ 6o do art. 165 da Constituição, bem como das medidas 
de compensação a renúncias de receita e ao aumento de 
despesas obrigatórias de caráter continuado;
III - conterá reserva de contingência, cuja forma de 
utilização e montante, definido com base na receita 
corrente líquida, serão estabelecidos na lei de diretrizes 
orçamentárias, destinada ao:
a) (VETADO)
b) atendimento de passivos contingentes e outros riscos e 
eventos fiscais imprevistos (BRASIL, 2000).

§ 6º - O projeto de lei orçamentária será acompanhado 
de demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas 
e despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões, 
subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e 
creditícia. (BRASIL, 1988, grifo nosso)
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Para saber mais

iniciar o ciclo orçamentário conforme já mencionado no artigo 
165 do texto constitucional, poderá o Poder Legislativo aprovar 
o orçamento que está em vigência no ano atual para o próximo 
exercício financeiro, devido à omissão com o não encaminhamento 
pelo Poder Executivo do projeto de lei orçamentária.

Agora, se caso ocorra o inverso, o poder Legislativo não 
encaminhar os projetos de leis aprovados para sanção do Chefe 
do Poder Executivo até o encerramento da sessão legislativa do 
ano vigente, poderá o Poder Executivo executar despesas que 
constituem previsão constitucional ou legais da União. Como 
exemplo temos a receita que os Estados com o FPE ou despesas 
expressivas que não possam esperar a aprovação morosa da casa 
legislativa quando já iniciado o exercício financeiro. 

Com os projetos de leis orçamentárias da União você pode 
perceber todo o nosso estudo da Unidade 2 referente ao orçamento, 
acompanhando a iniciativa do Poder Executivo Federal nas leis de 
instrumento de planejamento: o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias e a Lei de Orçamento. Observando inclusive os 
princípios orçamentários, sendo por meio da Lei n. 4.320/1964 ou 
do texto da Constituição Federal de 1988.

Do processo de elaboração da proposta orçamentária, acesse o link a 
seguir e leia o material disponibilizado no site da Câmara dos Deputados 
e foque a sua leitura a partir do capítulo 8. Disponível em: <http://
www2.camara.leg.br/orcamento-da-uniao/leis-orcamentarias/
entenda/cartilha/cartilha.pdf>. Acesso em: 9 jan. 2018.

Questão para reflexão

Conforme os princípios orçamentários aqui apresentados, 
constitucionais ou não, são suficientes para nortear a boa execução 
dos recursos do orçamento público em relação ao atendimento das 
necessidades da coletividade? 

http://www2.camara.leg.br/orcamento-da-uniao/leis-orcamentarias/entenda/cartilha/cartilha.pdf
http://www2.camara.leg.br/orcamento-da-uniao/leis-orcamentarias/entenda/cartilha/cartilha.pdf
http://www2.camara.leg.br/orcamento-da-uniao/leis-orcamentarias/entenda/cartilha/cartilha.pdf
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1. Tanto na fase de elaboração e quanto na execução orçamentária 
existem princípios orçamentários constitucionais e infraconstitucionais a 
serem obedecidos pela administração pública. Portanto, se um princípio 
determina que o orçamento público contenha somente matéria específica 
de receitas e despesas, podemos afirmar que este é o princípio da:

a) Publicidade.
b) Universalidade.
c) Exclusividade.
d) Especificação.
e) Moralidade.

2. A contabilidade aplicada ao setor público está totalmente ligada 
ao orçamento público que possui regras, por meio dos princípios 
orçamentários, para sua elaboração e sua execução. Desta forma, assinale 
a alternativa que apresenta o princípio que estabelece que o orçamento 
deva conter todas as receitas e todas as despesas da administração pública: 

a) Princípio da unidade.
b) Princípio da publicidade.
c) Princípio da legalidade.
d) Princípio da universalidade.
e) Princípio do equilíbrio.

Atividades de aprendizagem
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Licitação

3.1.1 | Conceito 

Nesta seção entraremos no estudo da Licitação no setor 
público, seu conceito, seu objetivo, suas formas de realização e 
normas pertinentes a esse procedimento administrativo destinado 
à aquisição de produtos ou contratação de serviços para o setor.

Você já sabe como é contratado serviços no setor público ou 
adquirido produtos, seja para qual finalidade for? Após este estudo 
você compreenderá o funcionamento de como devem ser realizadas 
essas aquisições e acompanhar em seu município como ocorre.

A respeito do tema temos as seguintes normas aplicáveis ao assunto:

“Licitação é um procedimento administrativo formal realizado pela 
administração pública para contratação de obras públicas, serviços 
compras e alienações de bens públicos, guardando igualdade de 
condições a todos os concorrentes” (COSTA, 2013, p. 32).

Para Di Pietro (2014, p. 373), “licitação é um procedimento 
administrativo em que o ente público expõe a todos os interessados 

Introdução à seção

• Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, que institui normas 
para licitações e contratos da Administração Pública;
• Lei n. 10.520, de 17 de julho de 2002, que institui, no 
âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, 
nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, 
modalidade de licitação denominada pregão, para 
aquisição de bens e serviços comuns;
• Lei n. 12.232, de 29 de abril de 2010, que dispõe 
sobre as normas gerais para licitação e contratação pela 
administração pública de serviços de publicidade prestados 
por intermédio de agências de propaganda;
• Lei n. 12.462, de 4 de agosto de 2011, que institui o 
Regime Diferenciado de Contratações Públicas – RDC.

Seção 3
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em participar do certame, mediante condições fixadas no edital 
convocatório, a possibilidade de apresentarem propostas para 
obterem a celebração de contrato com a administração pública”. 
Este procedimento administrativo é composto por diversos atos de 
ambas as partes, administração e por parte do particular.

Neste assunto, conforme Constituição Federal de 1988, apenas 
a União tem competência para legislar a respeito de normas 
gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades, para 
as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da 
União, Estados, Distrito Federal e Municípios (art. 22, XXVII, CF/1988), 
conforme veremos mais adiante.

Este procedimento administrativo denominado de licitação 
objetiva conforme expresso no art. 3º da Lei n. 8.666/1993, devido 
ao princípio de tratamento isonômico a todos os interessados, 
ou tratamento igualitário, uma contratação para fornecimento de 
bens ou serviços, de modo que a administração pública deve dar 
oportunidade a todos, e o preço e produto que melhor atenda às 
suas necessidades. A seguir o artigo citado:

Assim como explicado no item 2.1, no conceito de princípio é 
apresentado os princípios orçamentários, e no procedimento 
denominado de licitação também possui seus próprios princípios 
que regem toda a realização do processo. Esses princípios estão 

3.1.2 | Objetivo 

3.1.3 | Princípios 

Art. 3º. A licitação destina-se a garantir a observância do 
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta 
mais vantajosa para a administração e a promoção do 
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e 
julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da 
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, 
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao 
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que 
lhes são correlatos. (grifo nosso)
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citados no artigo 3º da Lei n. 8.666/1993 apresentado a você 
no item anterior estudado (3.1.2). Assim, temos os princípios 
da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, 
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao 
instrumento convocatório, do julgamento objetivo. Vamos a uma 
rápida explicação sobre cada um dos princípios elencados no artigo 
3º da lei de licitações, conforme entendimento de Costa (2013):

a) Princípio da legalidade: pensando em nosso objeto de estudo, 
a licitação, legalidade que significa a vinculação dos participantes, 
administração pública ou os particulares, às regras estabelecidas nas 
normas em vigência e princípios ao procedimento vinculados; 

b) Princípio da impessoalidade: no todo da administração pública 
a impessoalidade visa o não favorecimento de pessoas específicas, 
sejam físicas ou jurídicas. Assim, no procedimento de licitação 
não se pode beneficiar ou prejudicar pessoas determinadas. Neste 
contexto temos o artigo 3º, § 1º, da lei de licitações, que veda aos 
agentes públicos admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de 
convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam 
ou frustrem o seu caráter competitivo, inclusive nos casos de 
sociedades cooperativas, e estabeleçam preferências ou distinções 
em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou 
de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o 
específico objeto do contrato;

c) Princípio da moralidade e probidade administrativa: a moralidade 
no processo licitatório consiste na atuação conforme a lealdade e 
boa-fé dos licitantes, caso contrário, pode ensejar em improbidade 
administrativa e ação popular conforme Constituição Federal (art. 
5º, LXXIII);

d) Princípio da igualdade: ou também chamado de princípio 
da isonomia; consiste no tratamento igualitário a todos os 
participantes do certame licitatório, garantindo desta forma a 
competição nos procedimentos;

e) Princípio da publicidade: em se tratando de procedimentos 
licitatórios, este princípio determina que todos os atos do processo 
sejam divulgados pela administração pública em todas as fases da 
licitação; obediência inclusive à Lei n. 12.527/2011 que regulamenta o 
acesso às informações e ao artigo 5º, II, § 3º da Constituição Federal 
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que garante a todos os cidadãos o direito de obter informações 
pertinentes à administração do patrimônio público;

f) Princípio da vinculação ao instrumento convocatório: este 
princípio obriga a todos os participantes, seja a administração pública 
ou o licitante, a observarem as normas estabelecidas no instrumento 
convocatório, ou chamado de edital de licitação ou carta convite, 
pois os participantes estão estritamente a ele vinculados; 

g) Princípio do julgamento objetivo: princípio este decorrente do 
princípio da legalidade, como já explicado no item “a”, e enfatiza 
que o julgamento das propostas no processo licitatório deve ser 
realizado com base em critérios predefinidos no instrumento 
convocatório, não sendo permitido critérios subjetivos, por atentar 
também contra o princípio da impessoalidade.   

Por modalidades entende-se por qual procedimentos será 
realizada a licitação. Conforme a lei de licitações, Lei n. 8.666/1993, 
em seu artigo 22, é apresentado cinco modalidades, como segue:

Vamos à explicação de cada uma das modalidades apresentadas 
conforme a lei de licitações:

a) Concorrência: é a modalidade de licitação entre quaisquer 
interessados que, na fase inicial de habilitação preliminar, comprovem 
possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para 
execução de seu objeto (§ 1º);

b) Tomada de preço: é a modalidade de licitação entre 
interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas 
as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior 

3.1.4 | Modalidades 

Art. 22.  São modalidades de licitação:
I- concorrência;
II- tomada de preços;
III- convite;
IV- concurso;
V- leilão.
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à data do recebimento das propostas, observada a necessária 
qualificação (§ 2º);

c) Convite: é a modalidade de licitação entre interessados 
do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos 
e convidados em número mínimo de 3 (três) pela unidade 
administrativa, a qual afixará, em local apropriado, cópia do 
instrumento convocatório e o estenderá aos demais cadastrados na 
correspondente especialidade que manifestarem seu interesse com 
antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da apresentação das 
propostas (§ 3º);

d) Concurso: é a modalidade de licitação entre quaisquer 
interessados para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, 
mediante a instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores, 
conforme critérios constantes de edital publicado na imprensa oficial 
com antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) dias (§ 4º);

e) Leilão: é a modalidade de licitação entre quaisquer 
interessados para a venda de bens móveis inservíveis para a 
administração ou de produtos legalmente apreendidos ou 
penhorados, ou para a alienação de bens imóveis prevista no art. 
19, a quem oferecer o maior lance, igual ou superior ao valor da 
avaliação (§ 5º).

Nestas modalidades de licitações, elas são determinadas 
conforme os valores estimados de contratações, conforme artigo 
23 da lei de licitações:

Art. 23. As modalidades de licitação a que se referem os 
incisos I a III do artigo anterior serão determinadas em 
função dos seguintes limites, tendo em vista o valor 
estimado da contratação:
I - para obras e serviços de engenharia:
a) convite - até R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais);
b) tomada de preços - até R$ 3.300.000,00 (três milhões e 
trezentos mil reais);
c) concorrência: acima de R$ 3.300.000,00 (três milhões e 
trezentos mil reais); 
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Para saber mais

II - para compras e serviços não referidos no inciso anterior:
a) convite - até R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais);          
b) tomada de preços - até R$ 1.430.000,00 (um milhão, 
quatrocentos e trinta mil reais);         
c) concorrência - acima de R$ 1.430.000,00 (um milhão, 
quatrocentos e trinta mil reais). (grifo nosso)

Uma nova modalidade foi inserida por meio da Lei n. 10.520/2002, 
o chamado de pregão, que pode ser utilizado tanto pela União, 
quanto pelos Estados, Distrito Federal e Municípios. Esta modalidade 
é para aquisição de bens e serviços comuns, qualquer que seja o 
valor estimado da contratação, ocorrendo a disputa por meio de 
propostas e lances em sessão pública (DI PIETRO, 2014).

Em 2011 foi promulgada a Lei n. 12.462, instituindo o regime 
diferenciado de contratações públicas (RDC) como nova modalidade 
de licitação, aplicável a casos específicos como: Jogos Olímpicos 
e Paraolímpicos de 2016, Copa das Confederações da Federação 
Internacional de Futebol Associação - Fifa 2013 e da Copa do Mundo 
Fifa 2014, de obras de infraestrutura e de contratação de serviços 
para os aeroportos das capitais dos Estados da Federação distantes 
até 350 km das cidades sedes dos mundiais, ações integrantes do 
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), obras e serviços 
de engenharia no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, obras 
e serviços de engenharia para construção, ampliação e reforma 
e administração de estabelecimentos penais e de unidades de 
atendimento socioeducativo, ações no âmbito da segurança 
pública, obras e serviços de engenharia, relacionadas a melhorias 
na mobilidade urbana ou ampliação de infraestrutura logística e 
ações em órgãos e entidades dedicados à ciência, à tecnologia e à 
inovação (art. 1º).

A respeito da modalidade pregão e que existe pregão presencial e 
eletrônico, acesse o link a seguir e leia até página 23, do material 
do Sebrae em que auxilia as micro e pequenas empresas no tema: 
<https://www.comprasgovernamentais.gov.br/images/conteudo/
ArquivosCGNOR/pregao-presencial-e-eletronico-29out2014.pdf> 
Acesso em: 9 jan. 2018.

https://www.comprasgovernamentais.gov.br/images/conteudo/ArquivosCGNOR/pregao-presencial-e-eletronico-29out2014.pdf
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/images/conteudo/ArquivosCGNOR/pregao-presencial-e-eletronico-29out2014.pdf


U1 - Orçamento público e licitação 41

Atividades de aprendizagem

Questão para reflexão

A lei de licitação veio para contribuir com a transparência dos atos no 
certame licitatório, com a impessoalidade no setor público, com o 
não favorecimento a determinadores fornecedores e com a melhor 
utilização dos recursos públicos nas aquisições de produtos ou 
contratações de serviços. Avançando com o passar do tempo e inserindo 
novas modalidades e regras para fortalecer ainda mais o procedimento 
licitatório. Agora, acesse o portal de transparência do seu município 
ou do seu estado, selecione um dos editais de licitação e reflita se os 
princípios existentes no procedimento licitatório são suficientes para 
que esta licitação que você está lendo não ocorra corrupção. Sugeriria 
novos princípios ao legislador? Quais?

1. Como estudado e comprovado com as normas pertinente ao tema 
de licitação, em relação as modalidades de licitação previstas na Lei n. 
8.666/1993, é CORRETO afirmar: 

a) A concorrência é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados 
para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, mediante a 
instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores, conforme 
critérios constantes de edital publicado, com antecedência mínima de 45 
(quarenta e cinco) dias, na imprensa oficial.  
b) O concurso é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados 
que, na fase inicial de habilitação preliminar, comprovem possuir os 
requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para a execução do 
objeto da licitação. 
c) A tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados 
devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas 
para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das 
propostas, observada a necessária qualificação. 
d) A modalidade de concorrência é obrigatória para obras e serviços com 
valores superiores a R$ 100 mil. 
e) A licitação na modalidade de convite é facultada para compras e 
serviços que não sejam destinados a obras e serviços de engenharia com 
valores até R$ 100 mil. 
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Fique ligado

2. Para a adequada contratação de aquisição de produtos ou serviços, deve 
a administração pública realizar um processo licitatório em atendimento 
as normas brasileiras existentes. Desta forma, analise as sentenças a seguir 
quanto a verdadeiro ou falso: 

Qualquer cidadão poderá requerer à Administração Pública os 
quantitativos das obras e preços unitários de determinada obra executada;

O contratado, na execução do contrato, sem prejuízo das 
responsabilidades contratuais e legais, poderá subcontratar partes da obra, 
serviço ou fornecimento, sem limite definido;

Nenhuma compra será feita sem a adequada caracterização de seu 
objeto e indicação dos recursos orçamentários para seu pagamento, sob 
pena de nulidade do ato e responsabilidade de quem lhe tiver dado causa.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

a) V – F – V.
b) V – V – F.
c) F – V – V.
d) F – F – F.
e) V – V – V.

(   )

(   )

(   )

Neste estudo estudamos os três instrumentos orçamentários 
que se completam o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO), que é elaborada com base no PPA e direciona 
a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA). Todas essas peças 
orçamentárias advêm de projetos de leis de iniciativa do Poder 
Executivo que encaminha ao Poder Legislativo, para que este estude 
e aprove, retornando assim ao Executivo para que este sancione e 
publique a lei. Neste rol orçamentário, compreendemos também a 
respeito dos princípios orçamentários que delineiam a elaboração e 
a execução do orçamento público.

Quanto à licitação aprendemos a conceituar este procedimento 
de administração, que visa à aquisição de bens ou serviços. Além 
disto, existem princípios que delineiam todo o certame licitatório, 
em todas as fases e modalidades existentes.
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Atividades de aprendizagem da unidade

Para concluir o estudo da unidade

Agora que você, aluno, concluiu o estudo desta unidade com o 
tema a respeito do orçamento público e as normas que envolvem 
o assunto. Querendo um aprofundamento no tema, indicamos que 
busque os instrumentos de planejamento do seu município ou do 
seu estado (que devem estar disponibilizados a todos os cidadãos 
no respectivo portal de transparência), para que, inicialmente, vá 
identificando os princípios aqui estudados e os conteúdos dos 
próprios instrumentos de planejamento com os artigos das normas 
que conceituam tais instrumentos.

Você perceberá como tudo irá se esclarecer com a teoria e 
prática caminhando lado a lado.

1. Conforme estudado nas normas jurídicas brasileiras e na doutrina, 
existem vários princípios que regem a elaboração e a execução do 
orçamento público. Dentre esses princípios existentes há o princípio 
da universalidade e o princípio da exclusividade. Quanto a esses dois 
princípios em específicos é correto afirmar que: 

a) O princípio da universalidade é aquele que preza pela exclusividade da 
matéria orçamentária na LOA.
b) O princípio da exclusividade dá ênfase ao montante das receitas e 
despesas contidas na LOA.
c) Enquanto o princípio da exclusividade visa o período anual para a LOA o 
princípio da universalidade determina a especificação das receitas.
d) Enquanto o princípio da universalidade determina que todas as receitas 
e despesas devam constar na LOA o princípio da exclusividade versa por 
determinar que somente matéria pertinente ao orçamento devam constar 
na LOA.
e) O princípio da universalidade determina expressamente a 
obrigatoriedade de planejamento pelo valor bruto.

2. Na Constituição Federal de 1988, artigo 165, está expresso a elaboração 
de leis com cunho de planejamento pelo Poder Executivo. Mediante o 
texto constitucional citado, pode-se afirmar que:
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3. A atual Constituição Federal apresentou inovações e exigências para 
o campo de planejamento do setor público. Tanto apresentou novos 
instrumentos de planejamento quanto regras para elaborar e executar tais 
ferramentas. A este processo de elaboração e execução dá-se o nome 
de ciclo orçamentário. Desta forma, assinale a alternativa que explica 
corretamente o ciclo orçamentário brasileiro:  

a) O ciclo orçamentário pode ser entendido como um processo 
interrupto, pelo qual se elabora, estuda, aprova, executa, controla e avalia 
a programação orçamentária.
b) O ciclo orçamentário poderá ser de iniciativa do Executivo, na sequência, 
envia-se ao Poder Legislativo, para que este poder após o estudo aprove 
os projetos de leis orçamentárias. 
c) Lei complementar determina que os projetos de leis orçamentárias 
deverão iniciar-se no Poder Executivo, que encaminhará ao Poder 
Legislativo, que estudará os projetos e aprovará, para que sendo devolvido 
ao Executivo, este executará.
d) Após iniciativa dos projetos de leis pelo Poder Legislativo, o Poder 
Executivo sancionará os projetos iniciados, estudados e aprovados na 
casa legislativa.
e) Conforme norma constitucional, obrigatoriamente, o processo 
orçamentário com os projetos de leis inicia-se no Poder Executivo, 
que dará continuidade encaminhando ao Poder Legislativo para 
estudo e aprovação. 

4. Para elaboração e execução do orçamento público existem princípios 
orçamentários, constitucionais ou não, que norteiam essas ações pela 
administração pública. Desta forma, analise as sentenças a seguir: 

a) A LDO, é o instrumento chamado de planejamento a médio prazo da 
administração pública, onde procura-se ordenar as ações de governo que 
levem ao atingimento de metas fixadas para um período de quatro anos.
b) O PPA deve orientar a elaboração e execução do orçamento anual e 
tratar de vários outros temas, como alterações tributárias, gastos com 
pessoal, política fiscal e transferências da União. 
c) A LOA possui por finalidade administrar o equilíbrio entre receitas e 
despesas públicas, que também é um dos princípios orçamentários. 
d) A LDO visa estabelecer políticas públicas para o exercício financeiro a 
que se refere, tendo por base o que fora estabelecido na LOA aprovada 
pelo Poder Legislativo.
e) O PPP é o instrumento de planejamento que liga o planejado e 
autorizado na LDO para a elaboração da LOA.
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5. A administração pública brasileira, para elaborar seus orçamentos e 
executa-los, deve observar regras para essas ações. Essas regras estão em 
princípios orçamentários, bem como em textos normativos. No que tange 
aos princípios orçamentários é correto afirmar que:

a) Princípio da Anualidade determina que a Lei Orçamentária Anual de 
cada ente federado deverá conter todas as receitas e despesas de todos 
os poderes.
b) Princípio da publicidade determina que o Poder Público somente irá 
fazer ou deixar de fazer em razão do que a lei expressamente autorizar.
c) Princípio da não afetação da receita, veda vinculação da receita de 
impostos a órgão, fundo ou despesa, salvo exceções estabelecidas pela 
própria Constituição Federal.
d) Princípio da universalidade determina existência de orçamento único 
para cada um dos entes federados com a finalidade de se evitarem 
múltiplos orçamentos paralelos dentro da mesma pessoa política.
e) Princípio do Orçamento Bruto obriga que os orçamentos, com suas 
receitas e despesas, sejam detalhadas.

I. Princípio da unidade é quando o orçamento agrega todas as receitas e 
despesas de toda a administração direta e indireta dos Poderes;
II. Princípio da Anualidade é o orçamento único de cada ente federado, 
contendo o orçamento fiscal, da seguridade e de investimento);
III. Princípio da Não afetação da receita veda a vinculação dos impostos a 
órgão, fundo ou despesa, exceto as próprias transferências constitucionais 
para a educação e as garantias às operações de crédito por antecipação 
da receita;
IV. Princípio da Exclusividade determina que o orçamento público deve 
conter apenas matéria orçamentária, com exceção, se autorizada a 
inserção do assunto pelo Chefe do Executivo.

Após analise, assinale a alternativa correta:

a) Apenas as sentenças I e II são corretas. 
b) Apenas as sentenças III e IV são corretas 
c) Apenas a sentença I é correta.
d) Apenas a sentença III é correta.
e) Apenas a sentença IV é correta.
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Nesta unidade compreenderemos sobre os tipos de receita 
que um órgão público pode ter e também como elas são 
reconhecidas na contabilidade. Além disso, apresentaremos 
como esses recursos são aplicados na administração pública, 
na figura dos gastos públicos, com vistas ao atendimento às 
necessidades da população.

Ademais, veremos ainda que o reconhecimento da receita e 
da despesa públicas vão muito além do puro e simples registro 
dos atos e fatos de uma determinada entidade, sobretudo no 
tocante à prestação de contas à sociedade daquilo que lhe é 
de direito.

Objetivos de aprendizagem

Receita e despesa 
pública

Vinícius Fernandes Inácio

Seção 1 | Receitas

Componente essencial do processo de planejamento e 
orçamento na administração pública. Veremos nesta seção como 
a receita pública é definida, suas classificações, etapas, registro e o 
plano de contas padrão que deve ser utilizado como referência para 
todos os entes da Federação.

Seção 2 | Despesas

Gastar com responsabilidade é um dos principais desafios do 
gestor público. Definir prioridades e estabelecer metas, por exemplo, 
são ações que exigem a realização de inúmeras despesas para 
atender aos anseios da população. É o que veremos nesta seção, 
como tratar a questão das despesas públicas!

Unidade 2





A seguir, iniciaremos nossa unidade trazendo esses dois eixos 
que movimentam a máquina pública, receita e despesa! Um órgão 
público estará, a todo tempo, buscando e administrando recursos, 
geralmente escassos, para manter uma infinidade de gastos 
necessários à prestação dos serviços públicos.

Por essa razão, esta unidade está dividida em suas seções. 
Primeiramente vamos tratar de todos os aspectos relacionados com 
a receita, destacando a relevância de se estimar adequadamente os 
recursos a serem arrecadados, para que a fixação das despesas seja 
coerente com a disponibilidade dos recursos.

Depois, abordaremos as características da despesa pública 
alcançando, ainda, a questão da responsabilidade fiscal do gestor 
e demais agentes públicos quanto à correta evidenciação, controle 
e prestação de contas daquilo que a administração pública está 
fazendo em prol da comunidade.

Posto isto, vamos iniciar nosso trabalho!

Bons estudos!

Introdução à unidade



U2 - Receita e despesa pública50

Receitas

1.2 | Conceito

Como vimos, o ciclo orçamentário, representado pelo conjunto 
dos instrumentos de planejamento e controle o PPA, a LDO e a 
LOA, têm por objetivo assegurar o equilíbrio nas contas públicas, 
de forma que o total das despesas fixadas não excedam o valor 
estimado para a arrecadação das receitas.

Nessa seção, portanto, vamos abordar com maior profundidade 
essa que é a primeira e, talvez, a mais complexa atividade quando 
estamos preparando o orçamento, a previsão das receitas!

Isto porque a subestimação da arrecadação de determinada 
administração pública pode ensejar na limitação indevida dos 
gastos públicos. Por outro lado, superestimar a arrecadação do ente 
público pode gerar problemas ainda mais graves, pois fixam-se as 
despesas baseadas nessa base superestimada e, não arrecadando 
as receitas, a administração não terá condições de arcar com os 
compromissos assumidos.

Sendo assim, o desafio na previsão da receita é se aproximar o 
máximo possível daquilo que seria considerado ideal ou real.

Posto isto, vamos tratar da classificação das receitas públicas e 
suas particularidades!

De acordo com o Ministério do Planejamento (2015), o que 
diferencia o conceito puro e simples de receita para receita pública 
é que o primeiro consiste na soma de valores recebidos durante 
um determinado período de tempo, ao passo que, no setor público, 
a receita corresponde à soma de ingressos, impostos, taxas, 
contribuições e outras fontes de recursos, arrecadados para atender 
às despesas públicas.

Introdução à seção

Seção 1
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Veja que a somatória dos recursos arrecadados pelo Poder 
Público tem, única e exclusivamente, a função de atender às 
despesas públicas, essas entendidas como os gastos com educação, 
saúde, saneamento, segurança, infraestrutura e outros. Por essa 
razão, mencionamos anteriormente que a previsão das receitas é 
a primeira das atividades a serem desenvolvidas no processo de 
construção do orçamento público, visto que previstas as receitas 
do período, o gestor público tem condições de estabelecer as 
prioridades em relação às despesas públicas. Contudo, o Manual 
de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP (2017) define a 
receita pública da seguinte forma:

Essa definição é relevante no sentido de separar as receitas 
transitórias ou temporárias, que são aquelas que apenas “passam” pelos 
cofres da administração pública, que pertencem a terceiros e, portanto, 
não podem ser utilizadas para custear as despesas públicas, daquilo 
que é, de fato, receita orçamentária pertencente à administração para 
a manutenção dos serviços públicos (MCASP, 2017).

Como exemplo desses ingressos orçamentários, temos a retenção 
da contribuição patronal do servidor, empréstimos consignados e as 
contribuições sindicais. Perceba que, nesses casos, a administração 
recolhe parte do salário do servidor, e isto incrementa temporariamente 
os cofres públicos, porém tal recurso não lhe pertence, sendo o Poder 
Público apenas o responsável por reter o valor correspondente do 
servidor e, em seguida, repassá-lo à entidade competente.

Em função disso, o MCASP adota a definição de receita no 
sentido estrito, isto é, quando se utiliza o termo “Receita Pública”, 
implica referência às “Receitas Orçamentárias”, ou seja, as receitas 
que pertencem de fato à administração pública e, portanto, estarão 

Em sentido amplo, os ingressos de recursos financeiros nos 
cofres do Estado denominam-se receitas públicas, registradas 
como receitas orçamentárias, quando representam 
disponibilidades de recursos financeiros para o erário, ou 
ingressos extraorçamentários, quando representam apenas 
entradas compensatórias. Em sentido estrito, chamam-se 
públicas apenas as receitas orçamentárias.
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previstas no orçamento público. Para corroborar essa ideia, trazemos 
na sequência o aspecto legal abrangido pela Lei n. 4.320/1964, que diz:

Note que, especialmente no art. 57, da Lei n. 4.320/1964, o texto 
afirma que todas as receitas arrecadadas no período (exercício 
financeiro) deverão ser classificadas como receita orçamentária. 
Mas como essa classificação seria possível? É esse o assunto do 
próximo capítulo!

Antes de entrarmos nos critérios de classificação das receitas 
orçamentárias, vale ressaltar que, para fins contábeis, quanto ao 
impacto na situação patrimonial líquida, o MCASP contempla ainda 
dois conceitos, o de receita “efetiva” e “não efetiva”, cuja definição é 
apresentada abaixo:

Receita Orçamentária Efetiva: é aquela em que os ingressos 
de disponibilidade de recursos não foram precedidos de registro 
de reconhecimento do direito e não constituem obrigações 
correspondentes.

Receita Orçamentária Não Efetiva: é aquela em que os 
ingressos de disponibilidades de recursos foram precedidos de 
registro do reconhecimento do direito ou constituem obrigações 
correspondentes, como é o caso das operações de crédito, isto é, 
mesmo gerando um incremento nos cofres da administração, esse 
recurso gera a obrigação de pagar no futuro, haja vista que trata-se, 
em suma, de um empréstimo (MCASP, 2017).

Art. 3º. A Lei de Orçamentos compreenderá todas as 
receitas, inclusive as de operações de crédito autorizadas 
em lei.
Parágrafo único. Não se consideram para os fins deste 
artigo as operações de crédito por antecipação da 
receita, as emissões de papel-moeda e outras entradas 
compensatórias, no ativo e passivo financeiros.
Art. 57. Ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 
3º desta lei serão classificadas como receita orçamentária, 
sob as rubricas próprias, todas as receitas arrecadadas, 
inclusive as provenientes de operações de crédito, ainda 
que não previstas no Orçamento. 

1.3 | Classificação da Receita Pública
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Pois bem, ressaltada a questão da efetividade das receitas, 
passemos à classificação da receita orçamentária!

A classificação da receita orçamentária é de utilização 
obrigatória para todos os entes da Federação, sendo facultado seu 
desdobramento para atendimento das respectivas peculiaridades.

Esse procedimento é necessário para que a informação seja 
melhor organizada, que haja uma padronização na forma de 
classificar as receitas e também as despesas, que veremos no 
momento oportuno, e ainda que seja alcançado o objetivo da 
consolidação nacional das contas.

O detalhamento das classificações orçamentárias da receita, no 
âmbito da União, é normatizado por meio de portaria da Secretaria 
de Orçamento Federal (SOF), órgão do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão (MPOG). Já nos Estados, os Tribunais de Contas 
são os responsáveis por auxiliarem os municípios jurisdicionados 
nesse processo, assim como os Tribunais de Contas Municipais, 
quando for o caso.

Segundo o MCASP, portanto, as receitas orçamentárias são 
classificadas segundo os seguintes critérios:

a. Natureza;

b. Fonte/Destinação de Recursos;

c. Indicador de Resultado Primário.

Uma observação importante, trazida pelo MCASP é quanto 
à mudança na estrutura da receita pública. Vamos entender um 
pouco mais sobre essa transição:

Na União, para o exercício de 2016, incluindo a elaboração 
do Orçamento, entrou em vigor a nova estrutura de 
codificação das Naturezas de Receita, de forma a prover 
melhorias na estrutura de formação dos códigos da 
classificação, aplicando lógica integralmente voltada para 
a gestão das receitas orçamentárias.
Tal alteração foi estabelecida pela Portaria nº 05, de 
25 de agosto de 2015, que também determinou que 
os desdobramentos específicos para atendimento das 
peculiaridades de estados, Distrito Federal e municípios 
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serão promovidos pela Secretaria do Tesouro Nacional do 
Ministério da Fazenda. Ressalta-se que para os referidos 
entes, tal codificação é válida a partir do exercício 
financeiro de 2018, inclusive no que se refere à elaboração 
do respectivo projeto de lei orçamentária (que é elaborado 
durante o exercício de 2017).

Posto isto, a classificação da Receita Pública passa a ter a 
seguinte estrutura:

a) Categoria Econômica

b) Origem

c) Espécie

d) Desdobramentos para identificação de peculiaridades da receita

e) Tipo

Vamos agora, compreender e exemplificar cada um dos 
referidos critérios de classificação e, para isso, será fundamental 
nos reportarmos às disposições da Lei n. 4.320/1964, vamos lá?!

a) Categoria Econômica

Por Categoria Econômica podemos entender, de forma 
bastante simplificada, que a administração pública fará a distinção 
entre as receitas que vão custear a manutenção de todos os 
serviços públicos prestados à população, daquelas destinadas a 
custear os investimentos em infraestrutura como para construção 
de escolas e aquisição de veículos. O art. 11 da Lei n. 4.320/1964 
nos ajuda nessa compreensão:

Art. 11 - A receita classificar-se-á nas seguintes categorias 
econômicas: Receitas Correntes e Receitas de Capital.        
(Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.939, de 1982)
§ 1º - São Receitas Correntes as receitas tributária, de 
contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, de 
serviços e outras e, ainda, as provenientes de recursos 
financeiros recebidos de outras pessoas de direito público 
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ou privado, quando destinadas a atender despesas 
classificáveis em Despesas Correntes.         (Redação dada 
pelo Decreto Lei nº 1.939, de 1982)
§ 2º - São Receitas de Capital as provenientes da realização 
de recursos financeiros oriundos de constituição de dívidas; 
da conversão, em espécie, de bens e direitos; os recursos 
recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, 
destinados a atender despesas classificáveis em Despesas 
de Capital e, ainda, o superávit do Orçamento Corrente.

Sendo assim, as receitas utilizadas para pagar a folha de 
vencimentos dos servidores, as faturas de energia elétrica, os 
combustíveis utilizados pelos veículos da frota oficial serão 
classificados, sob o aspecto da Categoria Econômica, como 
Receitas Correntes. Já os recursos recebidos pelo Município, por 
meio de um convênio com o Governo Federal para a construção de 
uma nova unidade escolar, por exemplo, serão classificados como 
Receita de Capital.

Ficou clara essa distinção? Então vamos ao próximo critério 
de classificação!

b) Origem

A Origem da Receita Pública tem o intuito de mostrar de onde 
está vindo aquela receita que a administração arrecadará. A origem 
está diretamente associada à Categoria Econômica e, por isso, 
temos “Origens” de Receita Corrente e “Origens” de Receita de 
Capital. Desta forma:

RECEITAS CORRENTES – CATEGORIA ECONÔMICA

ORIGEM:

• RECEITA TRIBUTÁRIA, que contempla os Impostos, Taxas e 
Contribuições de Melhoria.

• RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

• RECEITA PATRIMONIAL

• RECEITA AGROPECUÁRIA

• RECEITA INDUSTRIAL

• RECEITA DE SERVIÇOS
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• TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

• OUTRAS RECEITAS CORRENTES

RECEITAS DE CAPITAL – CATEGORIA ECONÔMICA

ORIGEM:

• OPERAÇÕES DE CRÉDITO

• ALIENAÇÃO DE BENS

• AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS

• TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

• OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

Esse detalhamento é encontrado no § 4º, do art. 11, da Lei n. 
4.320/1964.

A Espécie é o nível que permite qualificar com maior 
detalhe o fato gerador das receitas. Por exemplo, dentro 
da Origem Contribuições, identifica-se as espécies 
“Contribuições Sociais”, “Contribuições Econômicas”, 
“Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social 
e de Formação Profissional” e “Contribuição para Custeio 
de Iluminação Pública”.

Os dois próximos níveis da classificação da Receita Pública fazem 
parte das mudanças ocorridas na estrutura da receita, conforme já 
mencionado. São eles:

c) Espécie

As Espécies de receita derivam das Origens apresentadas 
anteriormente e referem-se a um nível maior de detalhamento. De 
acordo com o MCASP:

Para saber mais

Para saber sobre cada origem da receita orçamentária acesse Origens 
e Espécies de Receita Orçamentária (páginas 42-52), disponível em: 
<http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/456785/
MCASP+7%C2%AA%20edi%C3%A7%C3%A3o+Vers%C3%A3o+Final.
pdf/6e874adb-44d7-490c-8967-b0acd3923f6d>. Acesso em: 24 
abr. 2018.

http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/456785/MCASP+7%C2%AA%20edi%C3%A7%C3%A3o+Vers%C3%A3o+Final.pdf/6e874adb-44d7-490c-8967-b0acd3923f6d>
http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/456785/MCASP+7%C2%AA%20edi%C3%A7%C3%A3o+Vers%C3%A3o+Final.pdf/6e874adb-44d7-490c-8967-b0acd3923f6d>
http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/456785/MCASP+7%C2%AA%20edi%C3%A7%C3%A3o+Vers%C3%A3o+Final.pdf/6e874adb-44d7-490c-8967-b0acd3923f6d>
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f) Desdobramentos para identificação de peculiaridades da receita

Na nova estrutura de codificação foram reservados 4 dígitos para 
desdobramentos com o objetivo de identificar as particularidades de 
cada receita, caso seja necessário. Assim, esses dígitos podem ou não 
ser utilizados, observando-se a necessidade de especificação do recurso. 
Quanto às receitas exclusivas de estados, Distrito Federal e municípios, 
serão identificadas pelo quarto dígito da codificação, que utilizará o número 
“8” (Ex.: 1.9.0.8.xx.x.x - Outras Receitas Correntes Exclusivas de Estados 
e Municípios), respeitando a estrutura dos três dígitos iniciais. Assim, os 
demais dígitos (quinto, sexto e sétimo) serão utilizados para atendimento 
das peculiaridades e necessidades gerenciais dos entes (MCASP, 2017).

g) Tipo

O tipo, correspondente ao último dígito na natureza de receita, 
tem a finalidade de identificar o tipo de arrecadação a que se refere 
aquela natureza, sendo: 

“0”, quando se tratar de natureza de receita não valorizável ou 
agregadora;

“1”, quando se tratar da arrecadação Principal da receita;

“2”, quando se tratar de Multas e Juros de Mora da respectiva receita;

“3”, quando se tratar de Dívida Ativa da respectiva receita;

“4”, quando se tratar de Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da 
respectiva receita;

“5”, quando se tratar das Multas da respectiva receita quando a 
legislação pertinente diferenciar a destinação das Multas da destinação 
dos Juros de Mora, situação na qual não poderá ser efetuado registro 
de arrecadação no Tipo “2 – Multas e Juros de Mora”;

“6", quando se tratar dos Juros de Mora da respectiva receita, 
quando a legislação pertinente diferenciar a destinação das Multas 
da destinação dos Juros de Mora, situação na qual não poderá ser 
efetuado registro de arrecadação no Tipo “2 – Multas e Juros de Mora”; 

“7”, quando se tratar das Multas da Dívida Ativa da respectiva 
receita, quando a legislação pertinente diferenciar a destinação 
das Multas da Dívida Ativa da destinação dos Juros de Mora da 
Dívida Ativa, situação na qual não poderá ser efetuado registro de 
arrecadação no Tipo “4 – Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa”; 
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Fonte: MCASP (2019).

“8”, quando se tratar dos Juros da Dívida Ativa da respectiva 
receita, quando a legislação pertinente diferenciar a destinação 
das Multas da Dívida Ativa da destinação dos Juros de Mora da 
Dívida Ativa, situação na qual não poderá ser efetuado registro de 
arrecadação no Tipo “4 – Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa”;

“9”, quando se tratar de desdobramentos que poderão ser criados, 
caso a caso, pela Secretaria de Orçamento Federal do Ministério 
do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão – SOF/MP, mediante 
Portaria específica.

Assim, todo código de natureza de receita será finalizado com 
um dos dígitos mencionados, e as arrecadações de cada recurso, 
sejam elas da receita propriamente dita ou de seus acréscimos legais, 
ficarão agrupadas sob um mesmo código, sendo diferenciadas 
apenas no último dígito, conforme detalhamento a seguir:

Quadro 2.1 | Nova estrutura da Receita Orçamentária

Dígito 1o 2o 3o 4o a 7o 8o

Descrição-Padrão dos Códigos 
de Tipo:Significado:

Código x x x x xx. x

0 Natureza Agregadora

1 Receita Principal

2
Multa e Juros da Receita 
Principal

3 Dívida Ativa da Receita Principal

4
Multa e Juros da Dívida Ativa da 
Receita Principal

5
Multa da Receita Principal 
quando não se aplicar o tipo 2

6
Juros da Receita Principal 
quando não se aplicar o tipo 2

7
Multas da Dívida Ativa quando 
não se aplicar o tipo 4

8
Juros da Dívida Ativa quando 
não se aplicar o tipo 4

9
Desdobramento a ser criado 
pela SOF/MP
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Ou simplesmente “1.1.1.3.01.1.1”.

Outras “combinações” de códigos para fazer a correta 
classificação das receitas públicas devem obedecer à codificação 
estabelecida pelo Plano de Contas Nacional, (disponível em: <http://
www.tesouro.fazenda.gov.br/pt_PT/plano-de-contas-da-uniao>, 
acesso em: 11 jan. 2018), no que diz respeito à União e, no caso nos 
Estados, Municípios e Distrito Federal, deverá respeitar o Plano de 
Contas disponibilizado pelos respectivos Tribunais de Contas.

Quadro 2.2 | Exemplo de Codificação da Receita Orçamentária

Fonte: MCASP (2017).

C Categoria Econômica 1 Receita Corrente

O
Origem

1
Impostos, Taxas e Contribuições 
de Melhoria

E Espécie 1 Impostos

DDDD
Desdobramento para 
identificação das 
peculiaridades

3011
Impostos sobre a Renda de Pessoa 
Física - IRPF

T Tipo 1 Principal

O registro do ingresso de recursos deverá, prioritariamente, ser 
efetuado por meio do uso dos Tipos de Receita identificados por “1”, “3”, 
“5”, “6”, “7” e “8”, a fim de que o recolhimento das Multas seja efetuado por 
meio de código específico e em separado do recolhimento dos Juros 
de Mora das receitas às quais se referem. Excepcionalmente é facultado 
ao órgão ou entidade efetuar o recolhimento em conjunto das Multas e 
dos Juros de Mora, sob o mesmo código, por meio do uso dos Tipos de 
Receita identificados por “2” e “4”, apenas e tão somente nos casos em 
que os recursos tanto das Multas quanto dos Juros de Mora possuam 
exatamente as mesmas normas de aplicação na despesa.

Importante destacar que as portarias SOF e STN que desdobrarão 
o Anexo I da Portaria Interministerial STN/SOF nº 163, de 4 de maio 
de 2001, conterão apenas as naturezas de receita agregadoras, 
finalizadas com dígito “0”, considerando criadas automaticamente, 
para todos os fins, as naturezas valorizáveis, terminadas em “1”, “2”, 
“3” e “4”,”5”,”6”,”7” e “8”.

Sendo assim, obedecendo à classificação da Receita Pública, 
teremos oito níveis de detalhamento e, aplicando essa estrutura ao 
exemplo da arrecadação do imposto de renda de pessoa física que 
é recolhido dos trabalhadores, teríamos o seguinte:

http://www.tesouro.fazenda.gov.br/pt_PT/plano-de-contas-da-uniao
http://www.tesouro.fazenda.gov.br/pt_PT/plano-de-contas-da-uniao
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1.4 | Etapas da Receita Pública

Temos discutido até o presente momento que os aspectos 
relacionados à receita pública sob o ponto de vista da previsão, 
destacando, inclusive, como principal tarefa do gestor público na 
elaboração do planejamento e orçamento públicos.

Evidentemente, essa não é a única tarefa na qual a receita está 
inserida e, por isso, vamos tratar agora dos estágios ou etapas pelos 
quais devem passar todas as receitas públicas.

Conforme disposto no MCASP, essas etapas podem ser resumidas 
em: previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento. Começamos 
pela previsão, que embora já mencionada em alguns trechos desta 
seção, será tratada com maior profundidade neste capítulo.

Esse ato compreende a previsão de arrecadação da receita 
orçamentária constante da Lei Orçamentária Anual (LOA), resultante 
de metodologias de projeção usualmente adotadas, observada as 
disposições constantes na Lei Complementar n. 101/2000, popularmente 
conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, como segue:

Art. 12. As previsões de receita observarão as normas técnicas 
e legais, considerarão os efeitos das alterações na legislação, 
da variação do índice de preços, do crescimento econômico 
ou de qualquer outro fator relevante e serão acompanhadas 
de demonstrativo de sua evolução nos últimos três anos, da 
projeção para os dois seguintes àquele a que se referirem, e 
da metodologia de cálculo e premissas utilizadas.

Significa dizer, portanto, que as estimativas da receita devem ser 
baseadas em critérios confiáveis, que assegurem com a maior precisão 
possível, o quanto determinado ente público espera arrecadar de 
cada receita. A base histórica de arrecadação da administração, 
acompanhada pela correção de algum indicador oficial como o 
Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA ou ainda o Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, pode ser exemplo de 
metodologia para projetar as receitas para os anos seguintes.

Uma vez estimadas as receitas, entra em cena a figura do 
lançamento. A Lei n. 4.320/1964 diz que “Art. 53. O lançamento da 
receita é ato da repartição competente, que verifica a procedência 
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do crédito fiscal e a pessoa que lhe é devedora e inscreve o débito 
desta.” Pode-se afirmar então, que é com o lançamento da receita 
que a administração pública reconhece que tem um direito a 
receber, inclusive quem lhe deve esse direito, o que lhe permite 
efetuar a devida cobrança.

Um caso típico no âmbito municipal é o lançamento do Imposto 
sobre a Propriedade Territorial Urbana – IPTU, em que o município ao 
realizar o referido lançamento tem condições de reconhecer o montante 
que deverá receber naquele período e ainda quem são os respectivos 
contribuintes aos quais a prefeitura deverá efetuar a cobrança. 

A próxima etapa Receita Pública está relacionada com a execução, isto 
é, o ato da arrecadação das receitas aos cofres públicos. A arrecadação, 
portanto, corresponde à entrega dos recursos devidos ao Tesouro pelos 
contribuintes ou devedores, por meio dos agentes arrecadadores ou 
instituições financeiras autorizadas pelo ente (MCASP, 2017).

O MCASP destaca ainda que, segundo o art. 35 da Lei n. 
4.320/1964, pertencem ao exercício financeiro as receitas nele 
arrecadadas, o que representa a adoção do regime de caixa para o 
ingresso das receitas públicas.

Finalmente, temos a etapa do recolhimento, que representa 
a transferência dos valores arrecadados à conta específica do 
Tesouro, responsável pela administração e controle da arrecadação 
e programação financeira, observando-se o princípio da unidade 
de tesouraria ou de caixa, conforme determina a Lei n. 4.320/1964, 
vejamos: “Art. 56. O recolhimento de todas as receitas far-se-á em estrita 
observância ao princípio de unidade de tesouraria, vedada qualquer 
fragmentação para criação de caixas especiais.” (MCASP, 2017).

Vimos até aqui que da estimativa até o efetivo recolhimento das 
receitas aos cofres públicos é necessário um extenso e árduo trabalho, 
tudo para garantir a transparência dos atos públicos e fazer com que 
as prioridades de cada Município, Estado, Distrito Federal e também a 
União sejam atendidas. Nesse sentido, a LRF em seu art. 58, dispõe que:

A prestação de contas evidenciará o desempenho da 
arrecadação em relação à previsão, destacando as 
providências adotadas no âmbito da fiscalização das 
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Concluídas então as fases da receita pública, no capítulo seguinte 
abordaremos os procedimentos de registro das operações que 
envolvem a receita, tendo em vista que, para possibilitar o devido 
acompanhamento e fiscalização, tais registros devem obedecer às 
regras de contabilização. 

receitas e combate à sonegação, as ações de recuperação 
de créditos nas instâncias administrativa e judicial, bem 
como as demais medidas para incremento das receitas 
tributárias e de contribuições.

Para exemplificar os procedimentos de registro da receita 
orçamentária, desde a sua previsão na Lei Orçamentária Anual, a 
LOA, vamos nos valer das regras atualizadas e disponibilizadas pelo 
MCASP (2017). Vamos a elas?!

O registro da receita orçamentária ocorre no momento da 
arrecadação, conforme art. 35 da Lei n. 4.320/1964 e decorre do 
enfoque orçamentário dessa lei, tendo por objetivo evitar que a 
execução das despesas orçamentárias ultrapasse a arrecadação efetiva.

Considerando-se, a título de exemplo, a aprovação de um 
orçamento de uma determinada entidade pública e a arrecadação 
de certa receita, os registros contábeis sob a ótica do Plano de 
Contas Aplicado ao Setor Público seriam os seguintes:

1.5 | Procedimentos de Registro

a.   Registro da previsão da receita no momento da 
aprovação da Lei Orçamentária:
Natureza da informação: orçamentária
D 5.2.1.1.x.xx.xx Previsão Inicial da Receita
C 6.2.1.1.x.xx.xx Receita a Realizar

b.          Registro da arrecadação da receita durante a execução 
do orçamento: Natureza da informação: orçamentária
D 6.2.1.1.x.xx.xx Receita a Realizar
C 6.2.1.2.x.xx.xx Receita Realizada

Natureza da informação: controle
D 7.2.1.1.x.xx.xx Controle da Disponibilidade de Recursos
C 8.2.1.1.1.xx.xx Disponibilidade por Destinação de 
Recursos (DDR)
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Não devem ser reconhecidos como receita orçamentária os 
recursos financeiros oriundos de:

a. Superávit Financeiro – a diferença positiva entre o ativo 
financeiro e o passivo financeiro, conjugando-se, ainda, os saldos 
dos créditos adicionais transferidos e as operações de créditos neles 
vinculadas. Portanto, trata-se de saldo financeiro e não de nova 
receita a ser registrada. O superávit financeiro pode ser utilizado 
como fonte para abertura de créditos suplementares e especiais;

b. Cancelamento de Despesas Inscritas em Restos a Pagar – 
consiste na baixa da obrigação constituída em exercícios anteriores, 
portanto, trata-se de restabelecimento de saldo de disponibilidade 
comprometida, originária de receitas arrecadadas em exercícios 
anteriores e não de uma nova receita a ser registrada. O cancelamento 
de restos a pagar não se confunde com o recebimento de recursos 
provenientes do ressarcimento ou da restituição de despesas pagas 
em exercícios anteriores que devem ser reconhecidos como receita 
orçamentária do exercício.

Mesmo que estejamos tratando nesta seção especificamente 
das receitas, é importante pontuar duas situações a respeito do 
processo de registro contábil no setor público em geral. 

A primeira delas diz respeito às classes que compõe a estrutura 
do PCASP, que são os códigos 1 e 2 para as contas patrimoniais, 3 e 
4 para as contas de resultado, 5 e 6 para as contas orçamentárias e 
7 e 8 para as contas de controle, conforme a seguir:

Quadro 2.3 | Plano de Contas Aplicado ao Setor Público

PCASP

1 - Ativo
1.1 - Ativo Circulante
1.2 - Ativo Não Circulante

2 - Passivo e Patrimônio Líquido
2.1 - Passivo Circulante
2.2 - Passivo Não Circulante
2.3 - Patrimônio Líquido
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Fonte: STN (2017).

Significa dizer que, em algumas situações, o fato pode exigir a 
movimentação em diferentes classes de contas simultaneamente, 
como foi o do exemplo “b”, que tratou da arrecadação da receita, 
em que houve movimentação tanto na classe de natureza 
orçamentária quanto na classe de natureza de controle. Vamos 
voltar lá para conferir?!

O segundo ponto que merece destaque nesse momento, 
é o relacionamento do regime orçamentário com o regime 
contábil! Mas não é “tudo a mesma coisa”? No setor público não! 
Embora a Lei n. 4.320/1964 seja considerada um dos principais 
pilares da contabilidade aplicada ao setor público, seu enfoque é 
orçamentário e, por isso, os lançamentos de receita que fizemos 
até aqui alteraram apenas a classe orçamentária e a de controle.

3 - Variação Patrimonial Diminutiva
3.1 - Pessoal e Encargos
3.2 - Benefícios Previdenciários e 
Assistenciais
3.3 - Uso de Bens, Serviços e Consumo 
de Capital Fixo
3.4 - Variações Patrimoniais Diminutivas 
Financeiras
3.5 - Transferências Concedidas
3.6 - Desvalorização e Perda de Ativos
3.7 - Tributárias
3.9 - Outras Variações Patrimoniais 
Diminutivas

4 - Variação Patrimonial Aumentativa
4.1 - Impostos, Taxas e Contribuições 
de Melhoria
4.2 - Contribuições
4.3 - Exploração e vendas de bens, 
serviços e direitos
4.4 - Variações Patrimoniais 
Aumentativas Financeiras
4.5 - Transferências Recebidas
4.6 - Valorização e Ganhos com Ativos
4.9 - Outras Variações Patrimoniais 
Aumentativas

5 - Controles da Aprovação do 
Planejamento e Orçamento
5.1 Planejamento Aprovado
5.2 - Orçamento Aprovado
5.3 - Inscrição de Restos a Pagar

6 - Controles da execução do 
Planejamento e Orçamento
6.1 - Execução do Planejamento
6.2 - Execução do Orçamento
6.3 - Execução de Restos a Pagar

7 - Controles Devedores
7.1 - Atos Potenciais
7.2 - Administração Financeira
7.3 - Dívida Ativa
7.4 - Riscos Fiscais
7.5 - Consórcios Públicos
7.8 - Custos
7.9 - Outros Controles

8 - Controles Credores
8.1 - Execução dos Atos Potenciais
8.2 - Execução da Administração 
Financeira
8.3 - Execução da Dívida Ativa
8.4 - Execução dos Riscos Fiscais
8.5 - Execução dos Consórcios 
Públicos
8.8 - Apuração de Custos
8.9 - Outros Controles
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Lançamento no momento do fato gerador (dia 1º de janeiro):

Natureza da informação: patrimonial
D 1.1.2.2.x.xx.xx Créditos Tributários a Receber (P)
C 4.1.1.2.x.xx.xx Impostos Sobre o Patrimônio e a Renda

Esse registro provoca o aumento do ativo e do resultado do 
exercício, atendendo ao disposto nos arts. 100 e 104 da Lei n. 
4.320/1964. Na arrecadação, registra-se a receita orçamentária e 
procede-se à baixa do ativo registrado

Isso quer dizer que, sob o ponto de vista patrimonial, aquele 
lançamento de receita que exemplificamos acima, deveria refletir 
também na classe patrimonial. Apresentamos na sequência um 
exemplo com o lançamento do IPTU, conforme a estrutura do 
MCASP (2017):

Por exemplo, a legislação que regulamenta o Imposto sobre a 
Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) estabelece, de modo 
geral, que o fato gerador deste tributo ocorrerá no dia 1º de janeiro 
de cada ano. Nesse momento, os registros contábeis sob a ótica do 
Plano de Contas Aplicado ao Setor Público são os seguintes:

(...) além do registro dos fatos ligados à execução 
orçamentária, deve-se proceder à evidenciação dos 
fatos ligados à administração financeira e patrimonial, de 
maneira que os fatos modificativos sejam levados à conta 
de resultado e que as informações contábeis permitam o 
conhecimento da composição patrimonial e dos resultados 
econômicos e financeiros de determinado exercício. 
(MCASP, 2017) 

Contudo, a contabilidade como ciência em si tem por regra o 
regime contábil patrimonial, que exige o registro das operações 
pelo regime de competência. Sendo assim:
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Perceba que, embora o IPTU ainda não tenha entrado 
efetivamente nos cofres da prefeitura, já é possível reconhecer 
que a administração pública municipal tem direito a receber um 
determinado montante do referido imposto, logo, sob o ponto de 
vista patrimonial, e respeitando o princípio da competência, pode-
se registrar no ativo da entidade esse crédito a receber.

Depois, a medida que o imposto é arrecadado, realiza-se a 
baixa do direito e o respectivo reconhecimento da receita que 
efetivamente entrou no caixa/banco, atualizando ainda as contas 
de natureza orçamentária e de controle!

Agora que aprendemos como operacionalizar algumas receitas, 
vamos tratar nos próximos capítulos de mais alguns conceitos que 
são importantes para compreender esse complexo e estimulante 
cenário que é a contabilidade aplicada ao setor público!

Natureza da informação: patrimonial
D 1.1.1.1.1.xx.xx Caixa e Equiv. de Caixa em Moeda Nacional (F)
C 1.1.2.2.x.xx.xx Créditos Tributários a Receber (P)

Natureza da informação: orçamentária
D 6.2.1.1.x.xx.xx Receita a Realizar
C 6.2.1.2.x.xx.xx Receita Realizada

Natureza da informação: controle
D 7.2.1.1.x.xx.xx Controle da Disponibilidade de Recursos
C 8.2.1.1.1.xx.xx Disponibilidade por Destinação de 
Recursos (DDR)

Receitas Derivadas compreendem as receitas obtidas pelo 
poder público por meio da soberania estatal. Decorrem de 
imposição constitucional ou legal e, por isso, auferidas de forma 
impositiva, como as receitas tributárias e as de contribuições 
especiais (MCASP, 2017).

Receitas Originárias compreendem as receitas arrecadadas por 
meio da exploração de atividades econômicas pela Administração 

1.6 | Receitas Originárias e Receitas Derivadas
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Ingressos extraorçamentários são recursos financeiros de 
caráter temporário, do qual o Estado é mero agente depositário. 
Sua devolução não se sujeita à autorização legislativa, portanto, não 
integram a Lei Orçamentária Anual (LOA). Por serem constituídos por 
ativos e passivos exigíveis, os ingressos extraorçamentários, em geral, 
não têm reflexos no Patrimônio Líquido da Entidade (MCASP, 2017).

São exemplos de ingressos extraorçamentários: os depósitos 
em caução, as fianças, as operações de crédito por antecipação de 
receita orçamentária – ARO, a emissão de moeda, e outras entradas 
compensatórias no ativo e passivo financeiros (MCASP, 2017).

1.7 | Ingressos Extraorçamentários

As operações intraorçamentárias são aquelas realizadas entre 
órgãos e demais entidades da Administração Pública integrantes do 
orçamento fiscal e do orçamento da seguridade social do mesmo 
ente federativo; por isso, não representam novas entradas de recursos 
nos cofres públicos do ente, mas apenas movimentação de receitas 
entre seus órgãos (MCASP, 2017).

As receitas intraorçamentárias são a contrapartida das despesas 
classificadas na Modalidade de Aplicação “91 – Aplicação Direta 
Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes 
do Orçamento Fiscal e do Orçamento da Seguridade Social” que, 
devidamente identificadas, possibilitam anulação do efeito da dupla 
contagem na consolidação das contas governamentais.

Dessa forma, a fim de se evitar a dupla contagem dos valores 
financeiros objeto de operações intraorçamentárias na consolidação 
das contas públicas, a Portaria Interministerial STN/SOF n. 338/2006, 
incluiu as “Receitas Correntes Intraorçamentárias” e “Receitas de 
Capital Intraorçamentárias”, representadas, respectivamente, pelos 

1.8 | Receitas Intraorçamentárias

Pública. Resultam, principalmente, de rendas do patrimônio 
mobiliário e imobiliário do Estado (receita de aluguel), de preços 
públicos, de prestação de serviços comerciais e de venda de 
produtos industriais ou agropecuários (MCASP, 2017).
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Atividades de aprendizagem

códigos 7 e 8 em suas categorias econômicas. Essas classificações, 
segundo disposto pela Portaria que as criou, não constituem novas 
categorias econômicas de receita, mas apenas especificações das 
Categorias Econômicas “Receita Corrente” e “Receita de Capital” 
(MCASP, 2017).

Questão para reflexão

Sabemos que uma parcela considerável dos recursos arrecadados 
pelos municípios, são transferidos pela União e Estados, na forma 
de transferência constitucionais legais e também por meio das 
transferências voluntárias. Quanto às transferências constitucionais 
legais, especificamente, sendo aquelas que consistem na distribuição de 
recursos provenientes da arrecadação de tributos federais ou estaduais, 
aos estados, Distrito Federal e municípios, com base em dispositivos 
constitucionais, os critérios adotados para a repartição das receitas 
tributárias da União e transferidas aos Municípios, correspondem ou 
representam uma justa?

1. Quanto às etapas pelas quais passa a receita pública, explique 
resumidamente como elas acontecem.

2. Com as recentes mudanças trazidas pelo Manual de Contabilidade 
Aplicada ao Setor Público no que diz respeito à estrutura da Receita 
Pública, analise as opções abaixo e assinale a alternativa correta:

a) Previsão, Lançamento e Recolhimento.
b) Categoria Econômica, Origem, Espécie, Elemento e Subelemento.
c) Estimativa, Lançamento, Arrecadação e Recolhimento.
d) Categoria Econômica, Origem, Espécie, Desdobramentos e Tipo.
e) Previsão, Categoria Econômica, Origem, Lançamento e Recolhimento.
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Despesas

2.2 | Classificação da Despesa Orçamentária

Gerenciar despesas é sempre um desafio em qualquer situação. 
Seja na iniciativa privada, no setor público ou mesmo no orçamento 
pessoal. Contudo, quando tratamos da aplicação de recursos 
públicos no atendimento à população com a prestação de serviços 
públicos, o assunto fica ainda mais sério.

Podemos pontuar ao menos dois fatores que sustentam o 
gerenciamento dos gastos públicos: o fato de as demandas serem 
ilimitadas e crescentes e, na contramão disso, a escassez ou a 
limitação dos recursos financeiros. A soma desses fatores exige 
dos agentes públicos um esforço permanente na otimização da 
aplicação dos recursos....

Agora...você já pensou em como as despesas dos órgãos 
públicos são organizadas?

Nesta seção trataremos da definição, classificação, registro, 
funções da despesa pública e muito mais!

Para fins contábeis, a despesa orçamentária pode ser classificada 
quanto ao impacto na situação patrimonial líquida em:

a. Despesa Orçamentária Efetiva – aquela que, em geral, o 
comprometimento do orçamento (empenho) não é constituído 
o reconhecimento de um bem, um direito ou uma obrigação 
correspondente (MCASP, 2017).

b. Despesa Orçamentária Não Efetiva – aquela que, em 
geral, o comprometimento do orçamento (empenho) constitui 
o reconhecimento de um bem, um direito ou uma obrigação 
correspondente (MCASP, 2017).

Em geral, a despesa orçamentária efetiva é despesa corrente. 
Entretanto, pode haver despesa corrente não efetiva como a 

Introdução à seção

Seção 2
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despesa com a aquisição de materiais para estoque e a despesa 
com adiantamentos que representam fatos permutativos.

A despesa não efetiva normalmente se enquadra como despesa 
de capital. Entretanto, há despesa de capital que é efetiva como 
as transferências de capital, que causam variação patrimonial 
diminutiva e, por isso, classificam-se como despesa efetiva 
(MCASP, 2017).

Assim como na receita, a despesa pública também é classificada, 
inicialmente por categoria econômica. Sendo assim, conforme a Lei 
n. 4.320/1964:

Em suma, podemos dizer que todas as despesas necessárias 
à manutenção da máquina pública, tais como os exemplos 
mencionados anteriormente (energia elétrica, folha de pagamentos 
dos servidores, combustível, medicamentos para distribuição, entre 
outros) serão classificados como despesas correntes ou de custeio.

Em contrapartida, os gastos realizados para fins de investimentos 
como a construção de uma nova Unidade Básica de Saúde – UBS 
ou aquisição de computadores, mobiliários e demais matérias 
permanentes serão classificados como despesas de capital.

Posto isto, vejamos como a Lei n. 4.320/1964 define cada um 
dos desdobramentos da despesa corrente e de capital:

Art. 12. A despesa será classificada nas seguintes 
categorias econômicas: 
DESPESAS CORRENTES
Despesas de Custeio
Transferências Correntes
DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos
Inversões Financeiras
Transferências de Capital

Art.12 (...)
§ 1º Classificam-se como Despesas de Custeio as dotações 
para manutenção de serviços anteriormente criados, 
inclusive as destinadas a atender a obras de conservação e 
adaptação de bens imóveis.
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Uma vez classificada em categoria econômica, a despesa pública 
será detalhada em grupo de natureza da despesa, ou simplesmente 

§ 2º Classificam-se como Transferências Correntes 
as dotações para despesas as quais não corresponda 
contraprestação direta em bens ou serviços, inclusive 
para contribuições e subvenções destinadas a atender 
à manutenção de outras entidades de direito público  
ou privado.
§ 3º Consideram-se subvenções, para os efeitos desta lei, 
as transferências destinadas a cobrir despesas de custeio 
das entidades beneficiadas, distinguindo-se como:
I - subvenções sociais, as que se destinem a instituições 
públicas ou privadas de caráter assistencial ou cultural, sem 
finalidade lucrativa;
II - subvenções econômicas, as que se destinem a empresas 
públicas ou privadas de caráter industrial, comercial, 
agrícola ou pastoril.
§ 4º Classificam-se como investimentos as dotações 
para o planejamento e a execução de obras, inclusive 
as destinadas à aquisição de imóveis considerados 
necessários à realização destas últimas, bem como para os 
programas especiais de trabalho, aquisição de instalações, 
equipamentos e material permanente e constituição ou 
aumento do capital de empresas que não sejam de caráter 
comercial ou financeiro.
 § 5º Classificam-se como Inversões Financeiras as dotações 
destinadas a:
I - aquisição de imóveis, ou de bens de capital já  
em utilização;
II - aquisição de títulos representativos do capital de 
empresas ou entidades de qualquer espécie, já constituídas, 
quando a operação não importe aumento do capital;
III - constituição ou aumento do capital de entidades ou 
empresas que visem a objetivos comerciais ou financeiros, 
inclusive operações bancárias ou de seguros.
§ 6º São Transferências de Capital as dotações para 
investimentos ou inversões financeiras que outras 
pessoas de direito público ou privado devam realizar, 
independentemente de contraprestação direta em bens 
ou serviços, constituindo essas transferências auxílios ou 
contribuições, segundo derivem diretamente da Lei de 
Orçamento ou de lei especialmente anterior, bem como as 
dotações para amortização da dívida pública.
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GND, como consta no MCASP (2017). O GND, portanto, é um 
agregador de elementos de despesa orçamentária com as mesmas 
características quanto ao objeto de gasto, conforme discriminado 
a seguir:

Feito isso, é hora de conhecermos o próximo nível de classificação 
chamado de Modalidade de Aplicação. 

Trata-se de informação gerencial que tem por finalidade indicar 
se os recursos são aplicados diretamente por órgãos ou entidades 
no âmbito da mesma esfera de Governo ou por outro ente da 
Federação e suas respectivas entidades. Indica se os recursos 
serão aplicados diretamente pela unidade detentora do crédito 
ou mediante transferência para entidades públicas ou privadas. A 
modalidade também permite a eliminação de dupla contagem no 
orçamento (MCASP, 2017).

Para saber mais

Sobre como são definidas e classificadas as despesas segundo 
sua natureza, acesse Grupo de Natureza da Despesa (GND), na 
página 75, disponível em: <http://www.tesouro.fazenda.gov.br/
documents/10180/456785/MCASP+7%C2%AA%20edi%C3%A7%
C3%A3o+Vers%C3%A3o+Final.pdf/6e874adb-44d7-490c-8967-
b0acd3923f6d>. Acesso em: 15 jan. 2018. 

Quadro 2.4 | Grupo de Natureza da Despesa

Fonte: MCASP (2017).

Grupo de Natureza da Despesa

1 Pessoal e Encargos Sociais

2 Juros e Encargos da Dívida

3 Outras Despesas Correntes

4 Investimentos

5 Inversões Financeiras

6 Amortização da Dívida

http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/456785/MCASP+7%C2%AA%20edi%C3%A7%C3%A3o+Vers%C3%A3o+Final.pdf/6e874adb-44d7-490c-8967-b0acd3923f6d
http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/456785/MCASP+7%C2%AA%20edi%C3%A7%C3%A3o+Vers%C3%A3o+Final.pdf/6e874adb-44d7-490c-8967-b0acd3923f6d
http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/456785/MCASP+7%C2%AA%20edi%C3%A7%C3%A3o+Vers%C3%A3o+Final.pdf/6e874adb-44d7-490c-8967-b0acd3923f6d
http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/456785/MCASP+7%C2%AA%20edi%C3%A7%C3%A3o+Vers%C3%A3o+Final.pdf/6e874adb-44d7-490c-8967-b0acd3923f6d
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Quadro 2.5 |  Códigos de Modalidade Aplicação

Modalidade de Aplicação

20 Transferências à União

22 Execução Orçamentária Delegada à União

30 Transferências a Estados e ao Distrito Federal

31 Transferências a estado e ao Distrito Federal - Fundo a Fundo

32 Execução Orçamentária Delegada a Estados e ao Distrito Federal

35
Transferências Fundo a Fundo aos Estados e ao Distrito Federal 
à conta de recursos de que tratam os §§ 1o e 2o do art. 24 da Lei 
Complementar no 141, de 2012

36
Transferências Fundo a Fundo aos Estados e ao Distrito Federal à 
conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar no 141, 
de 2012

40 Transferências a Municípios

41 Transferências a Municípios - Fundo a Fundo

42 Execução Orçamentária Delegada a Municípios

45
Transferências Fundo a Fundo aos Municípios à conta de recursos de 
que tratam os §§ 1o e 2o do art. 24 da Lei Complementar  no 141, de 
2012

46
Transferências Fundo a Fundo aos Municípios à conta de recursos de 
que trata o art. 25 da Lei Complementar no 141, de 2012

50 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

60 Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos

67 Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP

70 Transferências a Instituições Multigovernamentais

71 Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio

72 Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos

73
Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio 
à conta de recursos de que tratam os §§ 1o e 2o do art. 24 da Lei 
Complementar no 141, de 2012

74
Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à 
conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar no 141, 
de 2012

75
Transferências a Instituições Multigovernamentais à conta de 
recursos de que tratam os §§ 1o e 2o do art. 24 da Lei Complementar 
no 141, de 2012

76
Transferências a Instituições Multigovernamentais à conta de 
recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar no 141, de 2012

80 Transferências ao Exterior

90 Aplicações Diretas
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Em geral, os códigos de modalidade de aplicação mais utilizados 
no registro das despesas públicas são:

• 90 – Aplicações diretas, utilizado para a maioria das despesas, 
desde a aquisição de materiais e serviços para a manutenção 
e prestação dos serviços públicos até a aquisição de materiais 
permanentes e construções.

• 91 – Operações entre órgãos da mesma estrutura 
administrativa como operações entre o Executivo Federal e o 
Instituto Nacional de Previdência Social – INSS.

Contudo, todos os demais códigos podem ser necessários na 
contabilização das despesas de determinado ente público. Cada 
registro exigirá, portanto, a análise do contador sobre qual a correta 
classificação da despesa quanto a modalidade de aplicação.

Fonte: MCASP (2017).

Modalidade de Aplicação

91
Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e 
Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

93
Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e 
Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social 
com Consórcio Público do qual o Ente Participe

94
Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e 
Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social 
com Consórcio Público do qual o Não Ente Participe

95
Aplicação Direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1o e 2o do 
art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012

96
 Aplicação Direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei 
Complementar no 141, de 2012

99 A definir

Para saber mais

Sobre as Modalidades de Aplicação da Despesa Pública verifique 
o material disponível no link a seguir, nas páginas 76-81. <http://
www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/456785/
MCASP+7%C2%AA%20edi%C3%A7%C3%A3o+Vers%C3%A3o+Fin
al.pdf/6e874adb-44d7-490c-8967-b0acd3923f6d>. Acesso em: 
15 jan. 2018.

http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/456785/MCASP+7%C2%AA%20edi%C3%A7%C3%A3o+Vers%C3%A3o+Final.pdf/6e874adb-44d7-490c-8967-b0acd3923f6d
http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/456785/MCASP+7%C2%AA%20edi%C3%A7%C3%A3o+Vers%C3%A3o+Final.pdf/6e874adb-44d7-490c-8967-b0acd3923f6d
http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/456785/MCASP+7%C2%AA%20edi%C3%A7%C3%A3o+Vers%C3%A3o+Final.pdf/6e874adb-44d7-490c-8967-b0acd3923f6d
http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/456785/MCASP+7%C2%AA%20edi%C3%A7%C3%A3o+Vers%C3%A3o+Final.pdf/6e874adb-44d7-490c-8967-b0acd3923f6d
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O próximo item de classificação é chamado de Elemento 
da Despesa. Segundo o MCASP (2017), o Elemento tem por 
finalidade identificar os objetos de gasto, tais como vencimentos 
e vantagens fixas, juros, diárias, material de consumo, serviços 
de terceiros prestados sob qualquer forma, subvenções sociais, 
obras e instalações, equipamentos e material permanente, auxílios, 
amortização e outros que a administração pública utiliza para a 
consecução de seus fins. A descrição dos elementos pode não 
contemplar todas as despesas a eles inerentes, sendo, em alguns 
casos, exemplificativa. A relação dos elementos de despesa é 
apresentada a seguir

Quadro 2.6 | Elementos de Despesa

Elementos de Despesa

01
Aposentadoria do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos 
Militares

03 Pensões do RPPS e do Militar

04 Contratação por Tempo Determinado

05 Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar

06 Benefício Mensal ao Deficiente e ao Idoso

07 Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência

08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar

10 Seguro-Desemprego e Abono Salarial

11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

12 Vencimentos e Vantagens Fixas -Pessoal Militar

13 Obrigações Patronais

14 Diárias - Civil

15 Diárias - Militar

16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

17 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar

18 Auxílio Financeiro a Estudantes

19 Auxílio-Fardamento

20 Auxílio Financeiro a Pesquisadores

21 Juros sobre a Dívida por Contrato

22 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato

23 Juros, Deságios e Descontos da Dívida Mobiliária

24 Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária
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Elementos de Despesa

25 Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação da Receita

26 Obrigações decorrentes de Política Monetária

27 Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares

28 Remuneração de Cotas de Fundos Autárquicos

29 Distribuição de Resultado de Empresas Estatais Dependentes

30 Material de Consumo

31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras

32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

33 Passagens e Despesas com Locomoção

34
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de 
Terceirização

35 Serviços de Consultoria

36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

37 Locação de Mão de Obra

38 Arrendamento Mercantil

39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

41 Contribuições

42 Auxílios

43 Subvenções Sociais

45 Subvenções Econômicas

46 Auxílio-Alimentação

47 Obrigações Tributárias e Contributivas

48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

49 Auxílio-Transporte

51 Obras e Instalações

52 Equipamentos e Material Permanente

53 Aposentadorias do RGPS - Área Rural

54 Aposentadorias do RGPS - Área Urbana

55 Pensões do RGPS -Área Rural

56 Pensões do RGPS -Área Urbana

57 Outros Benefícios do RGPS - Área Rural

58 Outros Benefícios do RGPS -Área Urbana

59 Pensões Especiais

61 Aquisição de Imóveis

62 Aquisição de Produtos para Revenda
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Fonte: MCASP (2017).

Desta forma, concluímos a classificação obrigatória da despesa 
pública em: Categoria Econômica, Grupo de Despesa, Modalidade de 
Aplicação e Elemento de Despesa, tendo como exemplo a seguinte 
estrutura no caso de uma aquisição de gêneros alimentícios:

Elementos de Despesa

63 Aquisição de Títulos de Crédito

64 Aquisição de Títulos Representativos de Capital já Integralizado

65 Constituição ou Aumento de Capital de Empresas

66 Concessão de Empréstimos e Financiamentos

67 Depósitos Compulsórios

70 Rateio pela participação em Consórcio Público

71 Principal da Dívida Contratual Resgatado

72 Principal da Dívida Mobiliária Resgatado

73 Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada

74 Correção Monetária ou Cambial da Dívida Mobiliária Resgatada

75
Correção Monetária da Dívida de Operações de Crédito por 
Antecipação de Receita

76 Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado

77 Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado

81 Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas

82
Aporte de Recursos pelo Parceiro Público em Favor do Parceiro 
Privado Decorrente de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP

83
Despesas Decorrentes de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP, 
exceto Subvenções Econômicas, Aporte e Fundo Garantidor

84
Despesas Decorrentes da Participação em Fundos, Organismos, ou 
Entidades Assemelhadas, Nacionais e Internacionais

91 Sentenças Judiciais

92 Despesas de Exercícios Anteriores

93 Indenizações e Restituições

94 Indenizações e Restituições Trabalhistas

95 Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo

96 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado

97 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS

98 Compensações ao RGPS

99 A Classificar
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As etapas da despesa pública envolvem desde a fase do 
planejamento, com a fixação da despesa até a sua efetiva execução, 
que possui alguns detalhamentos que veremos neste tópico. 

Na etapa inicial, que envolve o planejamento, ocorre a fixação 
da despesa. Nesse momento, são fixados os limites de gastos que 
aquela entidade poderá incorrer em um determinado período. 
Para apoiar esse processo de planejamento, portanto, é que são 
utilizados os instrumentos como o Plano Plurianual – PPA, a Lei 
de Diretrizes Orçamentárias – LDO e a Lei Orçamentária Anual – 
LOA, que compõe o ciclo orçamentário de um órgão público e 
que inclui, como vimos, as receitas e despesas previstas e fixadas, 
respectivamente, para o período.

Uma vez superada a etapa do planejamento, entramos com 
a execução do orçamento que, no caso da despesa pública, 
ocorre em três estágios distintos e complementares, sendo eles: 
o empenho, a liquidação e o pagamento. Vejamos como a Lei n. 
4.320/1964 trata os referidos estágios da execução da despesa:

2.3 | Etapas da Despesa Pública

3.3.90.30.00

Em que:

3 – Refere-se à Despesa Corrente (Categoria Econômica)

3 – Refere-se ao Grupo de Despesa (Outras Despesas Correntes)

90 – Refere-se à Modalidade de Aplicação (Aplicação Direta)

30 – Elemento da Despesa (Material de Consumo)

Os dois últimos zeros mencionados na estrutura acima dizem 
respeito ao Subelemento da Despesa, cujo desdobramento ficará 
a cargo da entidade para propiciar maior transparência e controle 
dos seus gastos. Por exemplo, se tomarmos por base o caso 
acima, após o código 30 (Elemento da Despesa) a entidade poderia 
desdobrar em 7 (Subelemento da Despesa), a fim de identificar que 
trata-se de uma despesa com material de consumo relacionada 
especificamente à aquisição de gêneros alimentícios. Essa orientação 
do desdobramento em Subelemento da Despesa geralmente é feita 
pelos Tribunais de Contas dos Estados e Municípios. 



U2 - Receita e despesa pública 79

Sendo a despesa devidamente licitada, condição necessária 
para a realização de todo gasto público, a entidade deverá emitir a 
nota de empenho. Esse documento constitui o primeiro estágio da 
despesa, criando a obrigação de pagar por parte do órgão público, 
destacando que nenhuma despesa poderá ser realizada sem o 
prévio empenho, conforme disposto no art. 60 da Lei n. 4.320/64. 
O empenho ainda pode ser classificado como ordinário, global ou 
por estimativa. Vamos definir e exemplificar cada um dos casos.

Quando a entidade tem condições de apurar com exatidão 
o montante da despesa a ser realizada, emite-se a nota de 
empenho ordinário, pois o valor já é conhecido e rotineiro 
na administração como os empenhos relativos à folha de 
pagamento mensal dos servidores.

Em contrapartida, quando a administração não tem essa certeza, 
isto é, sabe-se que determinada despesa será necessária, porém 
não se sabe com precisão de quanto será, utiliza-se o empenho 
por estimativa. Os casos de gastos com energia elétrica, telefone e 
combustíveis são exemplos típicos dessa situação.

Por fim, temos a figura do empenho global, em que ocorre o 
empenhamento do valor total de um contrato de prestação de 
serviços de coleta de lixo, por exemplo, e a cada mês é liquidada e 
paga a parcela correspondente aos serviços efetivamente prestados 
naquele mês de competência.

O segundo estágio da execução da despesa é o ato da 
liquidação. Nela é reconhecida a importância que de fato é devida 
ao fornecedor, tendo em vista a entrega ou prestação efetiva do 
bem/serviço. Isso acontece mediante o documento fiscal válido 
que comprove tal entrega/prestação.

Art. 58. O empenho de despesa é o ato emanado de 
autoridade competente que cria para o Estado obrigação de 
pagamento pendente ou não de implemento de condição.

Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do 
direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e 
documentos comprobatórios do respectivo crédito.
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Como documento fiscal válido para a liquidação podemos citar 
a nota fiscal, o recibo de pagamento autônomo – RPA, faturas, 
boletos e afins. É com a entrega do documento fiscal que o agente 
público responsável atesta o devido recebimento do bem/serviço 
e, estando correto, encaminha para o pagamento, terceiro e último 
estágio da execução da despesa.

Art. 62. O pagamento da despesa só será efetuado quando 
ordenado após sua regular liquidação.
Art. 64. A ordem de pagamento é o despacho exarado por 
autoridade competente, determinando que a despesa 
seja paga.
Parágrafo único. A ordem de pagamento só poderá ser exarada 
em documentos processados pelos serviços de contabilidade.
Art. 65. O pagamento da despesa será efetuado por 
tesouraria ou pagadoria regularmente instituídos por 
estabelecimentos bancários credenciados e, em casos 
excepcionais, por meio de adiantamento. (Lei n. 4.320/1964)

§ 1° Essa verificação tem por fim apurar:
I - a origem e o objeto do que se deve pagar;
II - a importância exata a pagar;
III - a quem se deve pagar a importância, para extinguir a 
obrigação. (Lei n. 4.320/1964)

Sendo assim, uma vez realizada a devida liquidação e atestada que 
a despesa é legítima, o pagamento é efetuado, encerrando assim os 
estágios da execução da despesa pública e, consequentemente, o 
débito junto ao fornecedor.

Muito embora seja impossível listar todas as possibilidades 
de lançamentos para registras as despesas que ocorrem em 
uma administração pública, seja ela Federal, Estatual, Distrital 
ou Municipal, nos utilizaremos do exemplo disponibilizado pela 
Secretaria do Tesouro Nacional, por meio do MCASP (2017) para 

2.4 | Registro da Despesa Pública
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demonstrar como o ciclo do registro de uma despesa aconteceria. 
Vamos a ele?!

Os registros contábeis, orçamentários e de controle, sob a 
ótica do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), são 
exemplificados, de forma não exaustiva, a seguir:

Lançamentos:

a. No momento do empenho da despesa orçamentária 
(ocorrência do fato gerador depois do empenho):

Natureza da informação: orçamentária

D 6.2.2.1.1.xx.xx Crédito Disponível

C 6.2.2.1.3.01.xx Crédito Empenhado a Liquidar

Natureza da informação: controle

D 8.2.1.1.x.xx.xx Execução da Disponibilidade de Recursos

C 8.2.1.1.2.xx.xx DDR Comprometida por Empenho

b. No momento da ocorrência do Fato Gerador:

Natureza da informação: patrimonial

D 3.x.x.x.x.xx.xx Variação Patrimonial Diminutiva

C 2.1.x.x.x.xx.xx Passivo Circulante (F)

Natureza da informação: orçamentária

D 6.2.2.1.3.01.xx Crédito Empenhado a Liquidar

C 6.2.2.1.3.02.xx Crédito Empenhado em Liquidação

c. No momento da liquidação da despesa orçamentária:

Natureza da informação: orçamentária

D 6.2.2.1.3.02.xx Crédito Empenhado em Liquidação

C 6.2.2.1.3.03.xx Crédito Empenhado Liquidado a Pagar

Natureza da informação: controle

D 8.2.1.1.2.xx.xx DDR Comprometida por Empenho
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C 8.2.1.1.3.xx.xx DDR Comprometida por Liquidação e  
Entradas Compensatórias 

Observa-se que o comprometimento da disponibilidade por 
destinação de recursos (DDR) foi realizado no momento do 
empenho, considerando-se esse o momento da geração do 
passivo financeiro, conforme o §3º do art. 105 da Lei nº 4.320/64: 
§3º O Passivo Financeiro compreenderá as dívidas fundadas e 
outros pagamentos independa de autorização orçamentária. 
Adicionalmente, deve haver o controle da destinação de recursos 
no momento da liquidação.

d. No momento do pagamento:

Natureza da informação: patrimonial

D 2.1.3.x.x.xx.xx Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo (F)

C 1.1.1.1.1.xx.xx Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional (F)

Natureza da informação: orçamentária

D 6.2.2.1.3.03.xx Crédito Empenhado Liquidado

C 6.2.2.1.3.04.xx Crédito Empenhado Pago

Natureza da informação: controle 

D 8.2.1.1.3.xx.xx DDR Comprometida por Liquidação e  
Entradas Compensatórias

C 8.2.1.1.4.xx.xx DDR Utilizada

Como já vimos no registro da receita, na despesa também são 
movimentadas diferentes classes, pois as operações refletem no 
orçamento, no patrimônio e no controle. Também é importante 
destacar que, embora essas operações sejam relativamente 
complexas, os sistemas de informações contábeis são capazes de 
processar todas essas rotinas internamente com a utilização apenas 
de códigos reduzidos.

Isso depende, é claro, da correta parametrização do sistema, 
que deve ser realizada pelo contador juntamente com a empresa 
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Os restos a pagar, como o próprio nome sugere, se referem às 
despesas empenhadas no exercício e que, por alguma razão, não 
foram possíveis de serem liquidadas e pagas dentro do referido 
exercício, sendo então inscritas no que chamamos de restos 
a pagar, cuja liquidação e pagamento ocorrerão no exercício 
financeiro subsequente.

Por definição legal, consideram-se Restos a Pagar as despesas 
empenhadas, mas não pagas até o dia 31 de dezembro, 
distinguindo-se as processadas das não processadas, art. 36, Lei n. 
4.320/1964. O que distingue restos a pagar processado de um não 
processado é o ato da liquidação.

Logo, se a despesa foi empenhada e liquidada até 31 de 
dezembro, porém não ocorreu o pagamento dentro do exercício 
financeiro, esta é uma despesa que será inscrita como restos a 
pagar processado, ou seja, o bem ou serviço já foi prestado e 
apenas o pagamento ficou pendente para o exercício seguinte.

Por outro lado, se a despesa ficou apenas empenhada até 31 
de dezembro, ficando pendente a liquidação e o pagamento para 
o exercício seguinte, esta será inscrita como restos a pagar não 
processado, isto é, nenhum bem ou serviço foi prestado ainda, 
portanto não ocorreu a liquidação.

Para saber mais

Mais do que gastar, é preciso gastar com qualidade, esse é o grande 
desafio do setor público, aplicar bem o dinheiro que é de todos! Veja 
o artigo disponível no link <www.uel.br/revistas/uel/index.php/ecoreg/
article/download/12963/12458>, acesso em 17 jan. 2018, que tratou da 
eficiência dos gastos públicos em educação no Paraná.

2.5 | Restos a Pagar

prestadora do serviço de software. Por isso é importante que você 
conheça o que está “por trás” do sistema de informação contábil, e 
não que necessariamente você terá de fazer todos os lançamentos 
mencionados acima.

http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/ecoreg/article/download/12963/12458
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/ecoreg/article/download/12963/12458


U2 - Receita e despesa pública84

Essa classe de despesas decorre de situações em que foram 
identificados, no exercício corrente, gastos que são na verdade de 
competência do exercício anterior e que não foram empenhados 
tempestivamente, o que os distingue, portanto, dos restos a pagar 
tratados no tópico anterior. Contudo, tais despesas pertencem ao 
ente público e devem ser reconhecidas conforme disposto no art. 
37 da Lei n. 4.320/1964:

O reconhecimento da obrigação de pagamento das despesas com 
exercícios anteriores cabe à autoridade competente para empenhar a 
despesa que, segundo orientação do MCASP (2017), é representada 
por um elemento de despesa próprio usado no orçamento do 
exercício corrente para atender a despesas que pertencem ao 
exercício anterior: 92 – Despesas de Exercícios Anteriores.

2.6 | Despesas de Exercícios Anteriores

Art. 37. As despesas de exercícios encerrados, para 
as quais o orçamento respectivo consignava crédito 
próprio, com saldo suficiente para atendê-las, que não 
se tenham processado na época própria, bem como 
os Restos a Pagar com prescrição interrompida e os 
compromissos reconhecidos após o encerramento do 
exercício correspondente poderão ser pagos à conta 
de dotação específica consignada no orçamento, 
discriminada por elementos, obedecida, sempre que 
possível, a ordem cronológica

2.7 | Regime de Adiantamento

O regime de adiantamento é uma exceção ou uma forma 
particular de executar uma despesa sem a necessidade do processo 
de licitação. Por meio dele, é possível que o servidor responsável 
receba uma determinada quantia para atender às despesas urgentes 
e pequeno valor, ou ainda para realizar viagem a serviço da 
administração pública. Vejamos o que diz a Lei n. 4.320/1964 sobre 
o assunto:
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2.8 | Dispêndios Extraorçamentários

Evidentemente, por se tratar da entrega de recurso público a 
terceiros, o servidor que executar despesa por meio do regime 
de adiantamento tem a obrigação de realizar a devida prestação 
de contas.

Os gastos, assim como as receitas, são tipificados em 
orçamentários e extraorçamentários. Tudo o que tratamos até agora 
abordou a despesa pública tipificada como orçamentária. Vejamos 
o que abrange então os dispêndios extraorçamentários. Segundo o 
MCASP (2017):

Art. 68. O regime de adiantamento é aplicável aos casos 
de despesas expressamente definidos em lei e consiste 
na entrega de numerário a servidor, sempre precedida 
de empenho na dotação própria para o fim de realizar 
despesas, que não possam subordinar-se ao processo 
normal de aplicação.
Art. 69. Não se fará adiantamento a servidor em alcance 
nem a responsável por dois adiantamentos.

Dispêndio extraorçamentário é aquele que não consta na lei 
orçamentária anual, compreendendo determinadas saídas 
de numerários decorrentes de depósitos, pagamentos 
de restos a pagar, resgate de operações de crédito por 
antecipação de receita e recursos transitórios. 

Como exemplo disso podemos citar as situações em que o órgão 
público é intimado a depositar em juízo valores correspondentes a 
ações que tramitam na Justiça em que o ente seja réu.

No setor público os recursos são organizados no que chamamos 
de fontes de recursos. Esse instrumento de planejamento e controle, 

2.9 | Destinações ou Fontes de Recursos



U2 - Receita e despesa pública86

Os créditos adicionais são assim chamados por se tratarem de 
um instrumento de planejamento que permite que o gestor público 
altere o orçamento vigente com vistas ao atendimento de demandas 
não previstas ou insuficientemente previstas. Mas como assim? Veja, 
conforme a Lei n. 4.320/64, em seu art. 41, os créditos adicionais 
classificam-se em:

2.10 | Créditos Adicionais

além de obrigatório, permite que sejam identificados os gastos com 
áreas específicas como educação, saúde e assistência social, o que 
oferece maior transparência também às ações do gestor público.

Uma fonte de recurso, portanto, refere-se à aplicação que o 
Poder Público pode dar àquele recurso. Por exemplo, uma fonte de 
recurso vinculada à educação, somente poderá ter gastos realizados 
em ações que sejam tipicamente relacionadas à educação.

Da mesma forma, quando um órgão público, como um município, 
por exemplo, recebe do Governo Federal um recurso específico, 
por meio de um convênio, para promover a pavimentação de 
vias urbanas, a prefeitura deverá cadastrar uma fonte de recurso 
exclusiva para movimentar esses recursos, tanto sob a perspectiva 
da receita (ingresso do recurso nos cofres da prefeitura), quanto sob 
a perspectiva da despesa (empenho, liquidação e pagamento das 
despesas referentes à obra de infraestrutura.

I- suplementares, os destinados a reforço de  
dotação orçamentária;
II-  especiais, os destinados a despesas para as quais não 
haja dotação orçamentária específica;
III- extraordinários, os destinados a despesas urgentes 
e imprevistas, em caso de guerra, comoção intestina ou 
calamidade pública.

Em todos os casos será necessária a autorização legal para as 
respectivas alterações orçamentárias:
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Os créditos adicionais suplementares são aqueles em que, 
embora a dotação orçamentária já tenha sido contemplada na LOA, 
e por dotação orçamentária, entendamos a fixação da despesa, 
estes não foram suficientes para cobrir os gastos daquele exercício 
financeiro. Por exemplo, imaginemos que foi fixado no orçamento 
um valor de R$ 500.000,00 destinado a material de consumo, mais 
especificamente, à aquisição de combustíveis.

Ocorre que durante o exercício houve um aumento considerável 
no preço dos combustíveis e o valor inicialmente dotado não será 
suficiente para cobrir os gastos do ano. Sendo assim, a administração 
pública poderá cancelar outras despesas, respeitadas as devidas 
regras para esse procedimento, para suplementar a dotação para 
aquisição de combustíveis.

Perceba que nesse exemplo, a despesa já estava prevista, foi 
necessário apenas um “reforço orçamentário”. Esse reforço pode 
ser realizado, em geral, por meio da edição de um decreto do 
representante legal da entidade, autorizando essa alteração, uma 
vez que a LOA já contemplava originalmente esse gasto.

O próximo caso de crédito adicional é o especial, que é exigido 
em situações em que a despesa não foi prevista inicialmente na 
LOA e, portanto, exige a edição de uma lei específica que autorize 
a respectiva alteração orçamentária. Um caso típico que podemos 
citar é quando a administração pública municipal recebe um 
recurso da União para a construção de um ginásio de esportes, 
sendo que esta obra não havia sido prevista no PPA, LDO e LOA. 
Neste caso, deverá ser editada uma lei de crédito adicional especial 
para autorizar a abertura da dotação orçamentária, seguido de um 
decreto do representante legal, instrumento que fará a inclusão de 
fato do gasto no orçamento do município.

Finalmente, temos o terceiro caso dos créditos adicionais 
extraordinários, que são os destinados a despesas urgentes e 
imprevistas, em caso de guerra, comoção intestina ou calamidade 
pública, casos esses que ficam também sujeitos ao regime especial 

Art. 42. Os créditos suplementares e especiais serão 
autorizados por lei e abertos por decreto executivo.
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de compras, uma vez decretada situação de calamidade pública, 
por exemplo.

Quanto às fontes possíveis para que essas alterações 
orçamentárias ocorram, a Lei n. 4.320/1964 dispõe: 

Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais 
depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer 
a despesa e será precedida de exposição justificativa. 
§ 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde 
que não comprometidos:         
I- o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial 
do exercício anterior;  
II- os provenientes de excesso de arrecadação;
III- os resultantes de anulação parcial ou total de 
dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, 
autorizados em Lei;
IV- o produto de operações de credito autorizadas, em 
forma que juridicamente possibilite ao poder executivo 
realizá-las.         
§ 2º Entende-se por superávit financeiro a diferença positiva 
entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, conjugando-
se, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as 
operações de credito a eles vinculadas.
§ 3º Entende-se por excesso de arrecadação, para os fins 
deste artigo, o saldo positivo das diferenças acumuladas 
mês a mês entre a arrecadação prevista e a realizada, 
considerando-se, ainda, a tendência do exercício
§ 4° Para o fim de apurar os recursos utilizáveis, provenientes 
de excesso de arrecadação, deduzir-se-á a importância 
dos créditos extraordinários abertos no exercício.

De forma sintética então, as alterações orçamentárias por meio 
dos créditos adicionais poderão ocorrer por anulação de dotação 
(por exemplo, cancela-se o valor previsto para uma despesa e 
aloca-se esse valor em outra), por superávit financeiro do exercício 
anterior (quando o saldo financeiro do exercício é suficiente para 
cobrir todas as despesas e resta um saldo positivo), por excesso 
de arrecadação (quando o valor efetivamente arrecadado para 
determinada receita supera o valor inicialmente previsto, por 
exemplo, a previsão de arrecadação do IPTU para o mês de janeiro 
foi de R$ 3.500.000,00, contudo arrecadou-se R$ 3.750.000,00, 
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A Lei Complementar n. 101/00, ou simplesmente Lei de 
Responsabilidade Fiscal – LRF surge com a necessidade de controlar 
o endividamento público e alcançar o equilíbrio em suas contas, 
o que gerou um movimento mundial em busca da melhor gestão 
fiscal na área pública. (PELEGRINI, 2013).

A responsabilidade na gestão fiscal, portanto, pressupõe a ação 
planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem 
desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante 
o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a 
obediência a limites e condições no que tange à renúncia de receita, 
geração de despesas com pessoal, da seguridade social e outras, 
dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito, inclusive 
por antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em 
Restos a Pagar (LRF, 2000).

Tendo como três pontos basilares o planejamento, a transparência 
e o controle, inicialmente, sob a ótica do planejamento a LRF exige 
dos entes públicos que elaborem e divulguem a sua programação 
financeira e o cronograma de desembolso, com as metas mensais 
a se realizarem durante o exercício financeiro:

2.11 | Despesa Pública e Responsabilidade Fiscal

esse excesso de R$ 250.000,00 pode ser usado para abrir créditos 
adicionais, por fim temos as operações de crédito (espécie de 
empréstimo que, quando o recurso captado entra na conta do 
órgão público, gera um tipo de “excesso” momentâneo que pode 
ser utilizado para fazer as alterações orçamentárias necessárias, 
guardadas as diretrizes legais.

Art. 8o Até trinta dias após a publicação dos orçamentos, nos 
termos em que dispuser a lei de diretrizes orçamentárias e 
observado o disposto na alínea c do inciso I do art. 4o, o 
Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o 
cronograma de execução mensal de desembolso.
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O cumprimento das metas fiscais exige dos gestores públicos 
preocupação e cuidado constantes com os recursos arrecadados, 
bem como com a sua adequada aplicação nas necessidades dos 
cidadãos. Seguindo com os aspectos da transparência, a LRF tornou 
obrigatória a divulgação de demonstrativos que evidenciem as 
operações executadas pela administração pública, os chamados 
Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária – RREO e os 
Relatórios de Gestão Fiscal – RGF. Comecemos pelos RREO:

Art. 52. O relatório a que se refere o § 3o do art. 165 da 
Constituição abrangerá todos os Poderes e o Ministério 
Público, será publicado até trinta dias após o encerramento 
de cada bimestre e composto de:
I - balanço orçamentário, que especificará, por categoria 
econômica, as:
a) receitas por fonte, informando as realizadas e a realizar, 
bem como a previsão atualizada;
b) despesas por grupo de natureza, discriminando a dotação 
para o exercício, a despesa liquidada e o saldo;
II - demonstrativos da execução das:
 a) receitas, por categoria econômica e fonte, especificando 
a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a 
receita realizada no bimestre, a realizada no exercício e a 
previsão a realizar;
 b) despesas, por categoria econômica e grupo de natureza 
da despesa, discriminando dotação inicial, dotação para o 
exercício, despesas empenhada e liquidada, no bimestre e 
no exercício;
c) despesas, por função e subfunção.
Art. 53. Acompanharão o Relatório Resumido 
demonstrativos relativos a:
I - apuração da receita corrente líquida, na forma definida 
no inciso IV do art. 2o, sua evolução, assim como a previsão 
de seu desempenho até o final do exercício;
II - receitas e despesas previdenciárias a que se refere o 
inciso IV do art. 50;
III - resultados nominal e primário;
IV - despesas com juros, na forma do inciso II do art. 4o;
V - Restos a Pagar, detalhando, por Poder e órgão referido 
no art. 20, os valores inscritos, os pagamentos realizados e 
o montante a pagar.
§ 1o O relatório referente ao último bimestre do exercício 
será acompanhado também de demonstrativos:
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Na sequência são apresentados os demonstrativos que compõe 
os RGF:

Art. 55. O relatório conterá:
I - comparativo com os limites de que trata esta Lei 
Complementar, dos seguintes montantes:
a) despesa total com pessoal, distinguindo a com inativos 
e pensionistas;
b) dívidas consolidada e mobiliária;
c) concessão de garantias;
d) operações de crédito, inclusive por antecipação  
de receita;
e) despesas de que trata o inciso II do art. 4o;
II - indicação das medidas corretivas adotadas ou a adotar, 
se ultrapassado qualquer dos limites;
III - demonstrativos, no último quadrimestre:
a) do montante das disponibilidades de caixa em trinta e 
um de dezembro;
b) da inscrição em Restos a Pagar, das despesas:
1) liquidadas;
2) empenhadas e não liquidadas, inscritas por atenderem a 
uma das condições do inciso II do art. 41;
3) empenhadas e não liquidadas, inscritas até o limite do 
saldo da disponibilidade de caixa;
4) não inscritas por falta de disponibilidade de caixa e cujos 
empenhos foram cancelados;
c) do cumprimento do disposto no inciso II e na alínea b do 
inciso IV do art. 38.
§ 1o O relatório dos titulares dos órgãos mencionados nos 
incisos II, III e IV do art. 54 conterá apenas as informações 
relativas à alínea a do inciso I, e os documentos referidos 
nos incisos II e III.
§ 2o O relatório será publicado até trinta dias após o 
encerramento do período a que corresponder, com amplo 
acesso ao público, inclusive por meio eletrônico.

I - do atendimento do disposto no inciso III do art. 167 da 
Constituição, conforme o § 3o do art. 32;
II - das projeções atuariais dos regimes de previdência 
social, geral e próprio dos servidores públicos;
 III - da variação patrimonial, evidenciando a alienação de 
ativos e a aplicação dos recursos dela decorrentes.
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E finalizando com o aspecto do controle:

Art. 59. O Poder Legislativo, diretamente ou com o auxílio 
dos Tribunais de Contas, e o sistema de controle interno 
de cada Poder e do Ministério Público, fiscalizarão o 
cumprimento das normas desta Lei Complementar, com 
ênfase no que se refere a:
I - atingimento das metas estabelecidas na lei de  
diretrizes orçamentárias;
II - limites e condições para realização de operações de 
crédito e inscrição em Restos a Pagar;
III - medidas adotadas para o retorno da despesa total com 
pessoal ao respectivo limite, nos termos dos arts. 22 e 23;
IV - providências tomadas, conforme o disposto no art. 31, 
para recondução dos montantes das dívidas consolidada e 
mobiliária aos respectivos limites;
V - destinação de recursos obtidos com a alienação de 
ativos, tendo em vista as restrições constitucionais e as 
desta Lei Complementar;
VI - cumprimento do limite de gastos totais dos legislativos 
municipais, quando houver.
§ 1o Os Tribunais de Contas alertarão os Poderes ou órgãos 
referidos no art. 20 quando constatarem:
I - a possibilidade de ocorrência das situações previstas no 
inciso II do art. 4o e no art. 9o;
II - que o montante da despesa total com pessoal 
ultrapassou 90% (noventa por cento) do limite;
III - que os montantes das dívidas consolidada e mobiliária, 
das operações de crédito e da concessão de garantia 
se encontram acima de 90% (noventa por cento) dos 
respectivos limites;
IV - que os gastos com inativos e pensionistas se encontram 
acima do limite definido em lei;

§ 3o O descumprimento do prazo a que se refere o § 2o 
sujeita o ente à sanção prevista no § 2o do art. 51.
§ 4o Os relatórios referidos nos arts. 52 e 54 deverão ser 
elaborados de forma padronizada, segundo modelos que 
poderão ser atualizados pelo conselho de que trata o art. 67.
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Com relação especificamente dos limites trazidos pela LRF, 
destaca-se a figura dos gastos com pessoal, conforme demonstrado 
a seguir. Os referidos limites estão dispostos na Lei Complementar 
n. 101 de 2000, a LRF, disponível em <http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/Leis/LCP/Lcp101.htm>, acesso 17 jan. 2018.

V - fatos que comprometam os custos ou os resultados 
dos programas ou indícios de irregularidades na  
gestão orçamentária.
§ 2o Compete ainda aos Tribunais de Contas verificar os 
cálculos dos limites da despesa total com pessoal de cada 
Poder e órgão referido no art. 20.
§ 3o O Tribunal de Contas da União acompanhará o 
cumprimento do disposto nos §§ 2o, 3o e 4o do art. 39.

Figura 2.6 | Limites de Gastos Com Pessoal

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp101.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp101.htm
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Atividades de aprendizagem

Fonte: Tesouro Nacional (2017).

Questão para reflexão

Você já teve a curiosidade de saber qual a situação da sua cidade 
quanto à transparência e o cumprimento dos limites fiscais trazidos 
pela LRF? Que tal acessar o sítio eletrônico da prefeitura e procurar 
por essas informações? Os gastos com pessoal do seu município 
estão dentro dos limites estabelecidos por lei? 

1. Assim como a receita, a despesa pública tem percorre etapas que 
devem ser obedecidas. A execução, particularmente, é dividida ainda 
em três estágios, que devem ser atendidos numa ordem específica, 
sendo respectivamente:

a) Previsão, liquidação e pagamento.
b) Liquidação, lançamento e pagamento.
c) Empenho, liquidação e pagamento.
d) Lançamento, liquidação e pagamento.
e) Licitação, empenho e pagamento.

2. Sabendo que a despesa pública também é classificada por Categoria 
Econômica, podendo ser Corrente ou de Capital, explique o que diferencia 
tais categorias.
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Para concluir o estudo da unidade

Fique ligado

Você percebeu como o trabalho de um Contador Público pode 
ser árduo? Pois é, além de todas as responsabilidades técnicas, 
que já são por si só bastante complexas, o profissional contábil 
ainda precisa se preocupar com a responsabilidade fiscal, visto que 
assume solidariamente, em algumas situações, responsabilidades 
juntamente com o gestor público.

É por isso que vimos a necessidade de se trabalhar com 
planejamento e controle rigorosos de tudo aquilo que entra e 
sai da administração pública. Não é por acaso que temos tantas 
regras para obedecer no momento de registrar as receitas e 
despesas públicas.

Não podemos esquecer ainda que, tudo aquilo que é registrado 
na contabilidade pública, deve ser colocado à disposição do cidadão 
na forma de prestação de contas. A transparência, portanto, exige 
uma contabilidade coerente com as normas aplicáveis e reflita a 
realidade, de fato, da administração pública.

Nesta unidade vimos que, para se elaborar orçamento é preciso 
começar com a previsão das receitas. Uma previsão boa significa 
uma estimativa baseada em parâmetro confiáveis e que respeitem 
uma determinada metodologia de elaboração.

Depois disso, tratamos da codificação que dá significado a 
estrutura da receita pública, sendo esta classificação em Categoria 
Econômica, Origem, Espécie, Desdobramento e Tipo. Cabe destacar 
que a referida estrutura é resultado de uma recente alteração trazida 
pelo MCASP (2017).

Falamos na seção seguinte da despesa pública, destacando os 
critérios para classificação, os estágios da execução, os créditos 
adicionais e ainda sobre a figura dos Restos a Pagar, situação essa 
que ocorre sempre que a administração pública não conclui os três 
estágios da execução da despesa pública, transferindo para o exercício 
seguinte a liquidação e o pagamento ou apenas o pagamento.
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Atividades de aprendizagem da unidade

Concluímos com a apresentação dos limites que devem ser 
respeitados pelos gestores públicos, bem como a responsabilidade 
fiscal que estes assumem quanto a arrecadação e a aplicação dos 
recursos públicos.

1. A figura dos Restos a Pagar é uma possibilidade da administração pública 
executar ou simplesmente pagar, no exercício seguinte, as despesas que, 
por diversas razões, não puderam ser integralmente quitadas no exercício 
corrente. Sendo assim, os RAP podem ser classificados em processados e 
não processados, sendo o que os diferencia o ato de:

a) Empenhar.
b) Planejar.
c) Licitar.
d) Liquidar.
e) Pagar.

2. O prefeito do município de Tão Tão Distante decidiu renovar a frota de 
veículos oficiais tendo em vista que o custo de manutenção tem crescido 
consideravelmente nos últimos anos. Sendo assim, autorizou a abertura 
de uma licitação para realizar a aquisição. A equipe do departamento 
responsável pelos processos licitatórios procurou o Departamento de 
Contabilidade para identificar qual o código da dotação orçamentária que 
deveria constar no edital e, posteriormente, ser emitida a nota do empenho. 
Sendo assim, analise as alternativas abaixo e assinale a que corresponde 
adequadamente ao código que a despesa deverá ser empenhada:

a) 31901100
b) 44905200
c) 33903000
d) 44905100
e) 33903900

3. De acordo com a Lei n. 4.320/1964, a abertura dos créditos adicionais, 
suplementares e especiais, depende da existência de recursos disponíveis 
para ocorrer a despesa. Sabendo disso, a fonte de recurso advinda 
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4. A separação das receitas e despesas públicas por destinações ou 
fontes de recursos é um procedimento obrigatório em todas as esferas de 
Governo. Tal obrigatoriedade se justifica, principalmente, pela necessidade 
de garantir a (o):

a) Transparência e fiscalização.
b) Licitação e contrato.
c) Controle do patrimônio.
d) Eficiência e eficácia da gestão.
e) Redução dos custos operacionais.

5. A LRF trouxe uma série de inovações e importantes contribuições 
para melhorar a gestão pública no que diz respeito ao planejamento, a 
transparência e o controle. Um dos pontos alcançados pela referida 
lei é o limite dos gastos com pessoal. Nesse sentido, é correto afirmar 
que o limite chamado de prudencial, aplicado ao Poder Executivo dos 
municípios, é de:

a) 48,95%
b) 54%
c) 50%
d) 60%
e) 51,30%

da diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, 
conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as 
operações de credito a eles vinculadas, é chamada de:

a) Cancelamento integral.
b) Superávit.
c) Anulação parcial.
d) Operação de crédito.
e) Excesso de arrecadação.
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Nesta unidade de estudo a ênfase está em, inicialmente, 
relembrar os regimes contábeis existentes e identificar, 
conforme normativa, como os regimes são utilizados na 
contabilidade do setor público. Apresentaremos as naturezas 
das informações contábeis e a apresentação destas 
informações transcritas nas demonstrações contábeis que, em 
atendimento às normas internacionais, devem ser elaboradas 
pelas entidades do setor público.

Objetivos de aprendizagem

Regime e natureza das 
informações contábeis 
e as demonstrações 
contábeis

Carla Patrícia Rodrigues Ramos

Seção 1 | Regimes contábeis e características qualitativas 

Nesta seção apresentaremos os regimes contábeis existentes, 
como é processada a informação em cada um dos regimes e qual 
ou quais destes regimes são utilizados na contabilidade do setor 
público. Referente às informações contábeis trataremos a respeito 
da qualidade da informação contábil para que esta seja útil aos seus 
usuários conforme normas internacionais de contabilidade.

Seção 2 | Natureza das informações contábeis e suas demonstrações 

O estudo nesta seção será a respeito da divisão do sistema contábil 
no setor público em naturezas da informação contábil. Extraindo 
dos regimes e natureza das informações existentes, verificaremos as 
atuais demonstrações contábeis obrigatórias com a convergência 
das normas internacionais e as atuais normas brasileiras do setor.

Unidade 3





Nos estudos da ciência contábil você já estudou o que é um 
regime contábil?

Nesta unidade vamos nos recordar do regime contábil da 
competência e regime de caixa, para assim, entender o regime 
contábil utilizado na contabilidade do setor público. Como dito em 
vários materiais, neste setor o registro contábil é realizado por meio 
de registro misto. Pois bem, este é o ponto de atenção no assunto 
a que chegaremos em nossos estudos. Quanto a esse assunto, 
vamos apresentar a você a mudança na compreensão da extensão 
do assunto que possui a Lei n. 4.320/1964, com ênfase no aspecto 
orçamentário e não no estudo do patrimônio que é o objeto da 
ciência contábil. 

Neste contexto, após a compreensão da utilização dos regimes 
para escrituração na contabilidade, passaremos a estudar o novo 
entendimento a respeito da natureza da informação contábil que 
está na convergência às normas internacionais no setor público. 
Por meio dessas naturezas que serão apresentadas, você poderá 
compreender as apresentações das Demonstrações Contábeis e 
ainda, ir além, entender a lógica de escrituração contábil no setor 
por meio do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP, 
que estará no estudo da próxima unidade deste livro.

Você percebeu como o estudo desta unidade está 
interessante? Ela possui pontos fundamentais e chaves das 
atualizações devido aos padrões internacionais de contabilidade. 
Vamos ao nosso estudo.

Introdução à unidade
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Regimes contábeis e características qualitativas

1.1 | Conceito de sistema e regimes contábeis

Nesta seção a ênfase está na forma com que as informações 
da estrutura orçamentária patrimonial das entidades são captadas 
e evidenciadas nas demonstrações contábeis. As informações 
contábeis são transcritas na forma de escrituração, em qualquer ramo 
de atividade, com isto são demonstradas as variações, patrimoniais 
ou financeiras, conforme as decisões tomadas por seus gestores, ou 
antecipadamente, direcionando as decisões (KOHAMA, 2010).

Entende-se por sistema contábil, todo o conjunto das atividades 
da contabilidade, iniciando na compreensão da atividade que a 
entidade está inserida, para elaboração do plano de contas adequado 
para a escrituração, percorrendo pela análise e interpretação de cada 
fato contábil ocorrido, sua consequente contabilização e elaboração 
das demonstrações contábeis pertinentes. Estas, ao final, devem ser 
interpretadas para uma correta tomada de decisão pelos gestores 
(MARION, 2009).

Já por regime contábil, segundo Kohama (2011), entende-se 
como um sistema de escrituração contábil ou registro contábil. 
Presume-se que os regimes contábeis de escrituração foram 
considerados essenciais pelos profissionais da ciência contábil e por 
isso são obrigatórios. 

Existem tipos de regimes contábeis, os quais são utilizados 
para escriturar dados e transformar em informações úteis aos que 
necessitam das informações advindas da contabilidade. Os regimes 
contábeis são:

Introdução à seção

Seção 1
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1.2 | Regime de caixa

1.2.1 | Regime de competência

Neste tipo de regime o enfoque é dado ao momento em que 
há a movimentação do recurso financeiro, ou seja, entrada ou 
saída do caixa, se for recebimento de receitas ou pagamento de 
despesas respectivamente. Assim, percebe-se que a atenção é o 
momento de receber ou pagar algo, sem se importar se o fato 
que deu origem a esta movimentação de recurso coincide com o 
momento do fato gerador (momento em que a receita ou despesa 
surgiu). Desta maneira, quando a conta caixa é movimentada, com 
entrada ou saída de dinheiro, também nesse momento ocorrerá o 
registro do fato, pois o que interessa nesta forma é a movimentação 
do recurso financeiro. 

Exemplificando no setor público, o regime de caixa é quando 
a administração pública registra o recebimento de IPTU pelo seu 
recebimento via bancária. Assim que recebe a informação de que 
o contribuinte realizou o pagamento, é realizado um lançamento 
contábil com foco orçamentário e com isso ocorre a diminuição 
do montante aprovado no orçamento público para a receita de 
IPTU aprovada.

Já o regime de competência, se diferencia do que foi exposto 
no item anterior sobre o regime de caixa. Neste tipo de regime, 
tanto as receitas quanto as despesas pertencem ao período do 
seu reconhecimento conforme teoria contábil, momento de sua 
ocorrência ou autorização. Logo, devem ser escrituradas sempre 
no período em que o seu fato gerador ocorreu, sem verificar 
o momento do recebimento ou pagamento da receita ou da 
despesa. Desta forma, quanto ao regime de competência não é 
dado ênfase ao momento da movimentação efetiva dos recursos 
das receitas e despesas, e sim ao da ocorrência do fato gerador.

Portanto, quando o enfoque é regime de competência, as 
receitas e despesas pertencem ao exercício financeiro em que 
realmente surgiram. No setor público, focando em natureza 
orçamentária, mesmo que já empenhadas, quando finda a vigência 
do orçamento público, passam para o exercício seguinte para serem 
concluídas, ou pagas. Mesmo com a situação do encerramento 
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da vigência de um orçamento para o novo orçamento aprovado, 
as receitas e despesas continuam a pertencer ao orçamento que 
autorizou a sua realização.

Quando verificamos qual o regime contábil utilizado na 
contabilidade do setor público, presenciamos uma especificidade. 
Atenção deve ser dada a este momento, em que nesse setor a 
ciência contábil apresenta-se registrando os fatos tanto patrimoniais 
quanto os orçamentários e mediante este contexto, para escriturar 
um fato deve se atentar na natureza da informação que se registrará.

Como mencionado na seção dos princípios orçamentários, 
no princípio da legalidade, princípio este que não somente cabe 
ao orçamento, mas sim num todo da administração pública direta 
ou indireta de qualquer dos poderes ou entes federados conforme 
determinação do artigo 37 da Constituição Federal de 1988. Assim, 
devido a esse princípio da legalidade, a contabilidade deste setor 
deve se atentar tanto à determinação de registro por meio da Lei n. 
4.320/1964 quanto às normas contábeis, pois são leis em vigência e 
devem ser obedecidas.

Quanto à Lei n. 4.320/1964, que ainda está em vigência, ocorre a 
exposição em seu artigo 35 de que pertence ao exercício financeiro 
as receitas nele arrecadadas e as despesas nele legalmente 
empenhadas. Analisando a determinação do artigo desta lei, observa-
se a aplicação do regime de caixa no inciso I sobre as receitas, e no 
inciso II, do regime de competência para as despesas. Mas todos 
devem se atentar que esta lei está relacionada ao orçamento, assim, 
diz respeito às informações de natureza orçamentária e não às 
informações de natureza patrimonial.

Quanto às receitas, a lei determina no artigo 35 citado que o 
momento da arrecadação ou recebimento, isso contabilmente, é 
regime de caixa e, no inciso II do mesmo artigo a lei diz que para as 
despesas, são as que foram empenhadas (1º estágio de execução 
da despesa pública), contabilmente é regime de competência. 
Desta forma, surge o regime misto utilizado na contabilidade do 
setor público, mas não esquecendo que trata-se de informações 

1.2.2 | Regime contábil aplicado à 
administração pública
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Como tratado no Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor 
Público (MCASP) a ciência contábil objetiva fornecer informações 
contábeis úteis para a prestação de contas e atualmente, com os 
novos entendimentos e modelo de administração pública gerencial, 
foi incluído neste rol a responsabilização (accountability) e tomada 
de decisão. Desta forma, as informações contábeis devem possuir 
características específicas para que sejam claras e atendam aos seus 
objetivos propostos. 

1.3 | Características qualitativas da  
informação contábil

orçamentárias. Como exemplo, somente no momento que ocorre 
o recebimento na administração pública dos impostos, como o 
IPTU, é que ocorre o registro no fato de natureza orçamentária desta 
receita. Já com as despesas, no momento que realiza o empenho 
(neste momento é somente uma autorização para a realização da 
despesa), ocorre o registro orçamentário da despesa.

Quando o enfoque é patrimonial para o registro de informações, 
deve-se obediência ao que determina as normas contábeis sobre a 
utilização do regime de competência. Como exemplo utilizaremos 
o imposto sobre a propriedade territorial urbana, o IPTU. Como 
informações de natureza patrimonial, é escriturado no momento 
em que ocorre o seu fato gerador, recorrendo ao Direito Tributário; 
é no início de todo exercício financeiro. Assim, quando ocorre o 
lançamento tributário (regras do direito tributário), também ocorre 
o registro no patrimônio da entidade, no caso dos municípios, pois 
é o momento que surgiu um direito a receber pela administração 
pública. Portanto, deve ser registrado contabilmente como direito a 
receber no ativo.

Percebe a diferença dos momentos de registros contábeis 
conforme muda a natureza da informação contábil? Nunca 
se esqueça das regras contábeis, lá da disciplina de teoria da 
contabilidade, que determina o momento em que surge uma 
receita, uma despesa, um direito a receber ou uma obrigação a 
pagar. Conceitos teóricos sempre fundamentais para a correta 
escrituração contábil. 
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As características qualitativas são particularidades que fazem 
com que a informação contábil seja útil para que os usuários que 
necessitarem se utilizar dela tenham suporte para a sua decisão. 
Conforme estrutura conceitual devido à convergência, as normas 
internacionais, as características qualitativas são a relevância, a 
representação fidedigna, a compreensibilidade, a tempestividade, 
a comparabilidade e a verificabilidade (MCASP, 2016). E como 
restrições inerentes à informação são a materialidade, o custo-
benefício e o alcance do equilíbrio apropriado entre as características 
qualitativas (NBCTSP, 2016).

Com a vigência da norma brasileira de contabilidade, NBC TSP 
Estrutura Conceitual, de 23 de setembro de 2016, ocorreu a revogação 
à Resolução CFC n. 750/1993, publicada no D.O.U., Seção 1, de 
31.12.1993, que apresentava os princípios de contabilidade. Isso não 
quer dizer que os princípios deixaram de existir e sim que eles estão 
dispersos nas atuais normas. Logo, não há a necessidade de uma 
norma que apresente especificamente esses princípios. Também 
ocorre que, com a convergência as normas internacionais, se 
forem dadas as devidas aplicações às características qualitativas das 
informações contábeis para que sejam úteis, consequentemente, 
serão atendidos os princípios.

Mas o que significa cada uma dessas características?

Vamos a elas então:

1. Relevância

São relevantes as informações financeiras e não financeiras que 
sejam importantes a ponto de induzir os objetivos da elaboração e 
da divulgação da informação contábil. Desta forma, as informações 
financeiras e não financeiras se sobressaem, mesmo que seus 
usuários decidam em não considerá-las estando cientes delas 
(MCASP, 2016).

Exemplificando, a informação contábil é útil e se torna importante, 
no caso em que na prestação de contas se confirme questões a 
respeito das responsabilidades dos gestores com uso eficiente dos 
recursos, ou com o cumprimento das normas (NBC TSP, 2016).
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2. Representação fidedigna

Para a informação contábil ser considerada uma informação útil 
aos seus usuários, ela deve realmente representar o fato que ela 
transcreve. Desta forma, a informação contábil deve ser completa, 
clara e livre de erro material, para que atinja a sua utilidade em que 
está sendo empregada (MCASP, 2016).

Para o Conselho Federal de Contabilidade (CFC), na prática, 
às vezes pode não ser possível ter certeza de que a informação 
apresentada nos demonstrativos esteja completa, neutra e livre de 
erro. Mas, a informação deve ser completa, neutra e livre de erro 
tanto quanto for possível. A omissão de parte das informações pode 
representar enganosamente um fenômeno, não sendo útil para os 
usuários das informações contábeis.

3. Compreensibilidade

A característica da compreensibilidade é quando a informação 
permite que os usuários entendam o seu significado. Os 
demonstrativos devem apresentar a informação contábil de forma 
que corresponda à natureza da informação apresentada e atendam 
às necessidades dos usurários e às bases de conhecimento 
destes. Como exemplo, as notas explicativas que acompanham as 
demonstrações contábeis e todas as suas informações acerca da 
prestação de serviços durante o exercício financeiro, devem ser 
redigidas de forma clara e compreensível por seus usuários (NBC 
TSP, 2016). 

4. Tempestividade

Dizer que a informação contábil é tempestiva, é dizer que a 
informação está disponível para os usuários em tempo de ser usada 
para o gestor prestar contas à sociedade ou em tempo de tomada 
de decisão. Pois possuindo a informação de forma rápida pode 
melhorar a sua utilidade e influenciar os processos decisórios. Já a 
ausência de tempestividade na informação contábil pode tornar a 
informação inútil ou irrelevante (NBC TSP, 2016).
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5. Comparabilidade

Com a característica qualitativa da comparabilidade é 
possibilitado aos usuários da informação contábil o reconhecimento 
de semelhanças e divergências entre conjuntos de dados. Ainda, 
auxilia no aprimoramento da informação contábil ou dos relatórios 
contábeis aos usuários que necessitam da utilização destas 
informações (NBC TSP, 2016).

Exemplificando temos que comparando a situação patrimonial 
da entidade em relação ao seu desempenho, ainda, com a 
conformidade dos orçamentos aprovados ou com a legislação 
vigente, ou com o seu desempenho na prestação de serviços 
públicos é necessário para fins de prestação de contas e possível 
responsabilização do gestor. A utilidade da comparabilidade da 
informação é aprimorada se permite a possibilidade de comparação 
com as informações financeiras e não financeiras apresentadas em 
exercícios anteriores, ou ainda, com informação similar de outras 
entidades para o mesmo exercício (NBC TSP, 2016).

6. Verificabilidade

A inserção desta característica é com o intuito que ela 
assegure ao usuário da informação contábil de que os fatos 
sejam transcritos ou registrados de forma precisa. A qualidade 
ou a descrição de como a informação for formada ou obtida dá 
um maior alicerce para a segurança dos usuários da informação 
produzida (NBC TSP, 2016).

“A qualidade da verificabilidade não é absoluta, pois alguma 
informação pode ser mais ou menos passível de verificação do que 
outra” (NBC TSP, 2016, p. 22).

Já no que tange às restrições inerentes à informação, que são a 
materialidade, o custo-benefício e o alcance do equilíbrio apropriado 
entre as características qualitativas, temos que:

1. Materialidade

Se a omissão ou distorção de uma informação puder induzir 
ou alterar a prestação de contas ou as decisões dos gestores com 
base nos demonstrativos contábeis realizados, trata-se de uma 
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informação material. A materialidade na informação tem relação 
tanto com a natureza de cada entidade quanto da quantidade de 
informação analisada (NBC TSP, 2016).

As avaliações de materialidade são exercidas em todos os 
contextos, (legislativo, institucional e operacional) e tanto em 
informações financeiras quanto nas informações não financeiras. 
Segundo a atual estrutura conceitual do setor público, a materialidade 
é entendida como uma restrição na informação incluída nos 
relatórios contábeis. Esta norma determina que ao se elaborar as 
NBCs TSP, a atenção deve ser dada tanto à relevância dos efeitos da 
aplicação na prática de uma política contábil específica, quanto da 
sua evidenciação (NBC TSP, 2016).

2. Custo-benefício

Todas as informações contábeis impõem custos e os benefícios 
advindos desta informação devem justificá-los. É um julgamento 
de valor mensurar se os benefícios desta informação explicam os 
custos para a sua obtenção, devido à impossibilidade de apontar 
todos os custos e todos os benefícios inseridos nas informações 
contidas nos relatórios contábeis (NBC TSP, 2016).

Podemos inserir como custos de fornecimento das informações, 
a coleta, o processamento e a verificação de apresentação das 
metodologias que permitem a elaboração dessas informações 
contábeis. Assim como o levantamento da informação possui 
custos, a omissão de informações relevantes também causa custos, 
pois pode causar prejuízos advindos de informações incompletas 
ou intempestivas (NBC TSP, 2016).

3. Equilíbrio entre as características qualitativas

As características qualitativas da informação possuem por 
objetivo o fornecimento de informações úteis e relevantes para 
o seu usuário. Exemplificando, a informação para ser relevante, 
precisa, necessariamente, ser tempestiva e compreensível.

Pode ocasionar a existência de realizar um equilíbrio entre as 
características qualitativas para obter, como resultado, a informação 
contábil útil. Assim, o profissional deverá usar de bom senso para 
verificar a importância de cada situação em concreto. Mas nunca 
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deixando de objetivar que a informação contábil seja útil aos 
usuários (NBC TSP, 2016).  

Para saber mais

Com o intuito de se atualizar quanto às normas brasileiras aplicadas ao 
setor público pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, com a 
convergência das normas internacionais, acesse o link seguir: <http://
cfc.org.br/tecnica/normas-brasileiras-de-contabilidade/nbc-tsp-do-
setor-publico/>. Acesso em: 26 abr. 2018.

Quadro 3.1 | NBC TSP 16 – Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao 
Setor Público

NBC Resolução CFC Nome da Norma
Correlação

IFAC

NBC TSP 
Estrutura 

Conceitural
DOU 04/10/16

Estrutua Conceitual para Elaboração 
e Divulgação deInformação Contábil 
de Propósito Geral pelas Entidades 
do Setor Público

Conceptual 
Framework

NBC TSP 01 DOU 28/10/16
Receita de Transação sem 
contraprestação

IPSAS 23

NBC TSP 02 DOU 28/10/16
Receita de Transação com 
contraprestação

IPSAS 9

NBC TSP 03 DOU 28/10/16
Provisões, Passivos contingentes e 
Ativos contingentes

IPSAS 19

NBC TSP 04 DOU 06/12/16 Estoques IPSAS 12

NBC TSP 05 DOU 06/12/16
Contratos de Concessão de Serviços 
públicos: concedente

IPSAS 32

NBC TSP 06 DOU 28/09/17 Propriedade para Investimento IPSAS 16

NBC TSP 07 DOU 28/09/17 Ativo Imobilizado IPSAS 17

NBC TSP 08 DOU 28/09/17 Ativo Intangível IPSAS 31

NBC TSP 09 DOU 28/09/17
Redução ao Valor Recuperável de 
Ativo não gerador de Caixa

IPSAS 21

NBC TSP 10 DOU 28/09/17
Redução ao Valor Recuperável de 
Ativo gerador de Caixa

IPSAS 26

NBC T 16.6 R1 DOU 31/10/14 Demonstrações Contábeis não há

NBC T 16.7 1134/08
Consolidação das Demonstrações 
Contábeis

não há

NBC T 16.8 1135/08 Controle Interno não há

NBC T 16.9 1136/08
Depreciação, Amortização e Exaustão 
(revogada a partir de 1/01/19

não há

http://cfc.org.br/tecnica/normas-brasileiras-de-contabilidade/nbc-tsp-do-setor-publico/
http://cfc.org.br/tecnica/normas-brasileiras-de-contabilidade/nbc-tsp-do-setor-publico/
http://cfc.org.br/tecnica/normas-brasileiras-de-contabilidade/nbc-tsp-do-setor-publico/
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Fonte: <http://cfc.org.br/tecnica/normas-brasileiras-de-contabilidade/nbc-tsp-do-setor-publico/>. Acesso 
em: 19 fev. 2018.

NBC Resolução CFC Nome da Norma
Correlação

IFAC

NBC T 16.10 1137/08
Avaliação e Mensuração de Ativos 
e Passivos em Entidades do Setor 
Público (revogada a partir de 01/01/19)

não há

NBC T 16.11 1366/11
Sistema de Informação de Custos do 
Setor Público

não há

Atividades de aprendizagem

Questão para reflexão

A inserção de características qualitativas da informação contábil 
tornou a informação mais importante do que somente a aplicação dos 
princípios contábeis?

1. Quanto aos regimes contábeis para escrituração no setor público 
com ênfase na natureza da despesa orçamentária. A escrituração da 
arrecadação de receitas tributárias (impostos) deve-se se realizar:

a) Pelo regime de caixa quando a ênfase for na natureza patrimonial.
b) Pelo regime de competência quando a ênfase for na natureza patrimonial.
c) Pelo regime de caixa quando o foco é a natureza financeiro da informação.
d) Pelo regime de competência quando o foco é na natureza da 
informação orçamentária.
e) Pelo regime de competência quando a ênfase for na natureza financeira.

2. A ciência contábil possui conceito, objetivos e objeto de estudo, que 
não diferencia conforme muda o campo de atividade da entidade. Assim, 
sobre os objetivos da contabilidade no setor público é correto afirmar:

I. Escriturar a execução orçamentária da receita e da despesa.
II. Fazer a comparação entre a previsão e a realização das receitas e despesas.
III. Realizar licitações.
IV. Fiscalizar os contratos com as concessionárias de serviços públicos.
V. Controlar as operações de créditos e obrigações.

http://cfc.org.br/tecnica/normas-brasileiras-de-contabilidade/nbc-tsp-do-setor-publico/
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a) Apenas as alternativas II, III, IV estão corretas.
b) Apenas as alternativas IV e V estão corretas.
c) Apenas as alternativas III, IV e V estão corretas.
d) Apenas as alternativas I, II e V estão corretas.
e) Apenas as alternativas III e V estão corretas.
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Natureza das informações contábeis e  
suas demonstrações

2.1 | Natureza de informação orçamentária

Vimos o conceito de sistema contábil e que este abrange um 
conjunto de atividades realizadas pela contabilidade para fornecer 
informações e interpretação dos resultados atingidos pela entidade 
aos seus usuários, sejam eles internos ou externos a entidade 
(MARION, 2009). 

Percorrendo esse sistema contábil percebemos a divisão deste 
conforme a natureza da informação, em orçamentária, patrimonial 
e de controle, como pode ser verificado numa rápida análise do 
plano de contas aplicado ao setor público (PCASP) (MCAPS, 2016).

Para facilitar a análise das informações contábeis, foi utilizada 
uma nova metodologia na estruturação do Plano de Contas 
aplicado ao setor público – PCASP, segregando as contas em 
grandes grupos conforme suas características. Assim, o PCASP 
foi estruturado conforme as seguintes naturezas das informações 
contábeis: orçamentária, patrimonial e controle. 

No grupo de natureza de informações orçamentárias são 
inseridas informações desta natureza do início ao fim, ligados 
à vigência do orçamento público. Ou seja, tudo que diz respeito 
às informações orçamentárias, durante a sua vigência, estarão 
transcritas ou escrituradas neste grupo. Portanto, se necessitar de 
informações como montante de aprovação da Lei Orçamentária 
Anual e suas alterações, execução das receitas ou despesas 
orçamentárias ou as modificações no orçamento realizadas por 
meio das aberturas de créditos adicionais, (suplementares, especiais 
ou extraordinários), obterá essas informações consultando o grupo 
orçamentário (MCASP, 2016).

Introdução à seção

Seção 2
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O grupo de informações de natureza orçamentária expõe 
todas as questões citadas no parágrafo anterior, em obediência, 
inicialmente ao princípio da legalidade, já que consta no artigo 90 
da Lei n. 4.320/1964: “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” (BRASIL, 1964).

Assim, podemos observar que as informações de natureza 
orçamentárias são formadas pelas receitas orçamentárias e 
pelas despesas orçamentárias. A execução orçamentária das 
receitas e despesas impactam no resultado orçamentário do 
exercício financeiro.

Cada grupo de informações, independente de sua natureza, 
orçamentária, patrimonial ou de controle, direciona uma 
demonstração contábil ou algumas demonstrações. Por exemplo, o 
grupo de natureza orçamentária direciona a elaboração do Balanço 
Orçamentário e conforme artigo 102 da Lei n. 4.320/1964 esta 
demonstração contábil deverá demonstrar as receitas e despesas 
previstas em confronto com as realizadas (BRASIL, 1964).

Sobre esta demonstração denominada de Balanço Orçamentário 
você terá mais detalhes no item 2.4.1 desta unidade.

Por meio da própria norma verifica-se que o objetivo do Balanço 
Orçamentário é evidenciar o planejamento como um todo, desde 

Figura 3.1 | Sistema contábil

SISTEMA CONTÁBIL

SUBSISTEMA DE INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

(PREVISÃO/EXECUÇÃO)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(FIXAÇÃO/EXECUÇÃO)

Fonte: Slomski (2013, p. 5).
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o momento da sua fixação, que se dá com a aprovação pelo 
Poder Legislativo, comparando com o que de fato foi executado 
durante o exercício. Detalhando ainda mais a apresentação 
desta demonstração contábil, o MCASP aponta que o Balanço 
Orçamentário deve apresentar as receitas classificadas por categoria 
econômica (correntes e de capital), e suas origens, especificando 
a parte da previsão inicial e atualizada para o exercício, a receita 
realizada e o saldo a realizar. Evidenciará ainda ao usuário desta 
demonstração, as despesas por categoria econômica (corrente e 
capital) e grupo de natureza da despesa, especificando a dotação 
inicial e atualizada para o exercício, bem como os estágios das 
despesas (empenhadas, liquidadas e as despesas pagas), além do 
saldo da dotação ao final do período (MCASP, 2016).

Quanto ao grupo das informações de natureza patrimonial, este 
possui a escrituração e a evidenciação da composição patrimonial 
da administração pública. Desta forma, devem obediência aos 
princípios e às normas contábeis pertinentes ao reconhecimento, 
mensuração e evidenciação dos ativos e passivos e de suas variações 
patrimoniais. O Balanço Patrimonial (item 2.4.3) e a Demonstração 
das Variações Patrimoniais (item 2.4.4) são as demonstrações 
que são extraídas deste grupo de informações e representam as 
principais ferramentas a respeito desse assunto. Logo, este grupo 
registra, processa e evidencia tanto os fatos financeiros como os 
fatos não financeiros relacionados com as variações qualitativas e 
quantitativas do patrimônio público (MCASP, 2016). 

Neste grupo de informações contábeis se registra, processa 
e evidencia os atos de gestão, cujos efeitos possam produzir 
modificações no patrimônio da entidade do setor público, bem 
como aqueles com funções específicas de controle (NBC T 16.6 
(R1), 2016). Neste grupo de controle ocorre o acompanhamento 
de assinaturas e realização dos contratos assinados, seus convênios 

2.2 | Natureza de informação patrimonial

2.3 | Natureza de informação de controle
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2.4 | Demonstrações contábeis no setor público

e os custos dos serviços públicos prestados pela administração 
pública à sociedade. Nas informações de custo é possível mensurar 
e reportar os custos dos serviços públicos de forma integrada com 
os sistemas de contabilidade, de gestão de pessoas, gestão de 
estoques, gestão de patrimônio, do sistema de gestão de cadastro 
e gestão de cidadãos.

As informações de custos inseridas no grupo de controle é em 
obediência à Lei de Responsabilidade Fiscal n. 101/2000, artigo 50, 
VI, § 3º, na qual está a determinação que a Administração Pública 
deve manter um sistema de custos que permita a avaliação e o 
acompanhamento da gestão orçamentária, financeira e patrimonial. 
Desta forma, verifica-se que o legislador insere a obrigatoriedade 
para que os gestores públicos conheçam e divulguem os custos 
de seus órgãos ou entidades. Além disto, possuem auxílio em suas 
tomadas de decisão e escolha de melhor alternativa em produzir ou 
comprar produtos e serviços públicos. 

Com as mudanças devido à convergência as normas internacionais 
no setor público, o Conselho Federal de Contabilidade – CFC 
elaborou a NBC T 16.11 – Subsistema de Informação de Custos no 
Setor Público que estabelece conceitos, objeto, objetivos e regras 
básicas para mensurar e evidenciar os custos no setor público.

A contabilidade no setor público tem por objetivo ofertar aos 
usuários do setor as informações dos resultados alcançados tanto 
de natureza orçamentária, econômica, patrimonial e também 
financeira das entidades. Fornecendo ainda as informações para 
cumprimento nas tomadas de decisão, consequentemente, à 
prestação de contas, à transparência da gestão fiscal e ao auxílio ao 
controle social (MCASP, 2016).

No setor público existem algumas demonstrações contábeis, 
atualmente, que são exigidas, conforme NBCT 16.6 (R1) de 2016, 
que possui alterações advindas da vigência da Estrutura Conceitual, 
sendo elas:
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As demonstrações contábeis das entidades definidas no 
campo da Contabilidade Aplicada ao Setor Público são:
(a) Balanço Patrimonial;
(b) Balanço Orçamentário;
(c) Balanço Financeiro;
(d) Demonstração das Variações Patrimoniais;
(e) Demonstração dos Fluxos de Caixa;
(f) Demonstração do Resultado Econômico. (Excluída 
pela Resolução CFC n.º 1.437/13)
(g) Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido; e 
(Incluída pela Resolução CFC n.º 1.437/13)
(h) Notas Explicativas. (Incluída pela Resolução CFC n.º 
1.437/13)

Quanto à Lei n. 4320/1964 também apresenta um rol de 
balanços, como demonstrações contábeis, mas quanto ao balanço 
patrimonial, este não atende às normas contábeis emitidas pelo 
CFC ou normas internacionais, como já mencionado que esta lei 
tem enfoque orçamentário e não patrimonial. Na referida Lei n. 
4.320/1964 que estatui normas de direito financeiro e orientações 
ao orçamento e elaboração de balanços, determina em seu art. 
101 que:

Vamos verificar as principais demonstrações, conforme as 
normas citadas e as informações contidas nesses relatórios.

O Balanço Orçamentário, conforme artigo 102 da Lei n. 
4.320/1964, apresentará as receitas e despesas previstas e 
autorizadas no orçamento público comparando com as receitas 

Art. 101. Os resultados gerais do exercício serão 
demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço 
Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração 
das Variações Patrimoniais, segundo os Anexos números 
12, 13, 14 e 15 e os quadros demonstrativos constantes dos 
Anexos números 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16 e 17. (BRASIL, 1964, 
grifo nosso)

2.4.1 | Balanço orçamentário 
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e despesas realizadas. Sendo composto por um quadro principal 
e mais dois quadros onde serão demonstradas a execução dos 
Restos a Pagar Não Processados e dos Restos a Pagar Processados. 

Essa demonstração apresentará do lado esquerdo as receitas 
públicas detalhadas por categoria econômica e suas origens, 
especificando a previsão inicial, atualizada para o exercício, a receita 
realizada e o saldo do período. Na parte direita da demonstração 
serão apresentadas as despesas públicas também por categoria 
econômica e por grupo de natureza da despesa, discriminando as 
suas dotações iniciais, atualizadas para o exercício, as despesas por 
estágios (empenhadas, liquidadas e pagas) e o saldo da dotação ao 
final do exercício financeiro (MCASP, 2016).

Na NBC T 16.6(R1), item 20 determina que:

Mediante as normas do setor, temos o balanço orçamentário na 
seguinte apresentação:

20.  O Balanço Orçamentário evidencia as receitas 
e as despesas orçamentárias, detalhadas em níveis 
relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial 
e as suas alterações com a execução, demonstrando o 
resultado orçamentário.

Quadro 3.2 | Balanço orçamentário - receitas

<ENTE DA FEDERAÇÃO>

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

EXERCÍCIO:                 MÊS:                          EMISSÃO:                             PÁGINA:

RECEITAS 
ORÇAMENTÁRIAS

PREVISÃO 
INICIAL

PREVISÃO 
ATUALIZADA 

(a)

RECEITAS 
REALIZADAS 

(b)
SALDO (b-a)

RECEITAS

RECEITAS CORRENTES

RECEITA TRIBUTÁRIA

Impostos

Taxas

Contribuição de 
Melhoria

RECEITA DE 
CONTRIBUIÇÕES
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Contribuições Sociais

Contribuições 
Econômicas

RECEITA 
PATRIMONIAL

Receitas Imobiliárias

Receitas de Valores 
Mobiliários

Receita de Concessões 
e Permissões

Outras Receitas 
Patrimoniais

RECEITA 
AGROPECUÁRIA

Receita da Produção 
Vegetal

Receita da Produção 
Animal e Derivados

Outras Receitas 
Agropecuárias

RECEITA INDUSTRIAL

Rec.Indústria de 
Transformação

Receita da Indústria de 
Construção

Outras Receitas 
Industriais

RECEITA DE SERVIÇOS

TRANSFERÊNCIAS 
CORRENTES

Transferências 
Intergovernamentais

Transferências de 
Instituições Privadas

Transferências do 
Exterior

Transferências de 
Pessoas

Transferências de 
Convênios

Transferências para o 
Combate à Fome

OUTRAS RECEITAS 
CORRENTES
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Multas e Juros de Mora

Indenizações e 
Restituições

Receita da Dívida Ativa

Receitas Correntes 
Diversas

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

Transferências 
Intergovernamentais

Transferências de 
Instituições Privadas

Transferências do 
Exterior

Transferências de 
Pessoas

Transferências de 
Outras Instit. Públicas

Transferências de 
Convênios

Transferências para o 
Combate à Fome

OUTRAS RECEITAS DE 
CAPITAL

Integralização do 
Capital Social

Dív. Ativa Prov. da 
Amortiz. Emp. e Financ.

Restituições
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Receitas de Capital 
Diversas

SUBTOTAL DAS 
RECEITAS

OPERAÇÕES DE 
CRÉDITO

REFINANCIAMENTO

Operações de Crédito 
Internas

Mobiliária

Contratual

Operações de Crédito 
Externas

Mobiliária

Contratual

SUBTOTAL COM 
REFINANCIAMENTO

DÉFICIT

TOTAL

SALDOS DE 
EXERCÍCIOS 
ANTERIORES

(UTILIZADOS 
PARA CRÉDITOS 
ADICIONAIS)

Superávit Financeiro

Reabertura de 
Créditos Adicionais

Fonte: <https://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/563508/MCASP+7%C2%AA%20edi%C3%
A7%C3%A3o+Vers%C3%A3o+Republica%C3%A7%C3%A3o+2017+06+02.pdf/3f79f96f-113e-40cf-bbf3-
541b033b92f6>. Acesso em: 19 fev. 2018.

Quadro 3.3 | Balanço orçamentário - despesas

<ENTE DA FEDERAÇÃO>

DESPESAS 
ORÇAMENTÁRIAS

DOTAÇÃO 
INICIAL

(d)

DOTAÇÃO 
ATUALIZADA 

(e)

DESPESAS  
EMPENHADAS 

(f)

DESPESAS  
LIQUIDADAS 

(g)

DESPESAS 
PAGAS (h)

SALDO DA 
DOTAÇÃO 

(i)=(e-f)

DESPESAS

DESPESAS 
CORRENTES

Juros e Encargos da 
Dívida

Outras Despesas 
Correntes

https://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/563508/MCASP+7%C2%AA%20edi%C3%A7%C3%A3o+Vers%C3%A3o+Republica%C3%A7%C3%A3o+2017+06+02.pdf/3f79f96f-113e-40cf-bbf3-541b033b92f6
https://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/563508/MCASP+7%C2%AA%20edi%C3%A7%C3%A3o+Vers%C3%A3o+Republica%C3%A7%C3%A3o+2017+06+02.pdf/3f79f96f-113e-40cf-bbf3-541b033b92f6
https://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/563508/MCASP+7%C2%AA%20edi%C3%A7%C3%A3o+Vers%C3%A3o+Republica%C3%A7%C3%A3o+2017+06+02.pdf/3f79f96f-113e-40cf-bbf3-541b033b92f6
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Fonte: <https://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/563508/MCASP+7%C2%AA%20edi%C3%
A7%C3%A3o+Vers%C3%A3o+Republica%C3%A7%C3%A3o+2017+06+02.pdf/3f79f96f-113e-40cf-bbf3-
541b033b92f6>. Acesso em: 19 fev. 2018.

A norma determina quadros demonstrando a execução dos 
restos a pagar, um primeiro quadro pertinente aos restos a pagar 
não processados e o outro quadro referente aos restos a pagar 
processados, contendo o mesmo detalhamento das despesas 
orçamentárias determinado para o balanço, de modo a permitir 
uma análise da execução orçamentária do exercício e dos restos a 
pagar (MCASP, 2016).

Desta forma, todos os quadros auxiliam na verificação de 
cumprimento, pelo órgão, da Lei de Responsabilidade conforme 
seu artigo 42 que também diz respeito às inscrições dos Restos a 
Pagar como transcrito a seguir:

Art. 42. É vedado ao titular de Poder ou órgão referido no 
art. 20, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, 
contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida 
integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem 
pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente 
disponibilidade de caixa para este efeito (BRASIL, 2000).

DESPESAS DE CAPITAL

Investimentos

Inversões Financeiras

Amortização da Dívida

RESERVA DE 
CONTINGÊNCIA

SUBTOTAL DAS 
DESPESAS

AMORTIZAÇÃO DA 
DÍVIDA

REFINANCIAMENTO

Amortização da Dívida 
Interna

Dívida Mobiliária

Outras Dívidas

Amortização da Dívida 
Externa

Dívida Mobiliária

Outras Dívidas

SUBTOTAL COM 
REFINANCIAMENTO

SUPERÁVIT

TOTAL

https://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/563508/MCASP+7%C2%AA%20edi%C3%A7%C3%A3o+Vers%C3%A3o+Republica%C3%A7%C3%A3o+2017+06+02.pdf/3f79f96f-113e-40cf-bbf3-541b033b92f6
https://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/563508/MCASP+7%C2%AA%20edi%C3%A7%C3%A3o+Vers%C3%A3o+Republica%C3%A7%C3%A3o+2017+06+02.pdf/3f79f96f-113e-40cf-bbf3-541b033b92f6
https://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/563508/MCASP+7%C2%AA%20edi%C3%A7%C3%A3o+Vers%C3%A3o+Republica%C3%A7%C3%A3o+2017+06+02.pdf/3f79f96f-113e-40cf-bbf3-541b033b92f6
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Por meio do artigo apresentado verificamos o cuidado com 
a execução das despesas em último ano de mandato do gestor, 
evitando assim que o gestor assuma despesas que não poderá 
cumprir ainda dentro do seu ano de mandato e deixe dívidas para o 
seu sucessor. 

Seguem os modelos: 

Quadro 3.4 | Demonstrativo de execução dos restos a pagar não processados

Fonte: <https://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/563508/MCASP+7%C2%AA%20edi%C3%
A7%C3%A3o+Vers%C3%A3o+Republica%C3%A7%C3%A3o+2017+06+02.pdf/3f79f96f-113e-40cf-bbf3-
541b033b92f6>. Acesso em: 19 fev. 2018.

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR 
NÃO PROCESSADOS

EM EXERCÍCIOS 
ANTERIORES (a)

EM 31 DE 
DEZEMBRO 

DO 
EXERCÍCIO 
ANTERIOR 

(b)

LIQUIDADOS 
(C)

PAGOS           
(d)

CANCELADOS         
(e)

SALDO (f) = 
(a+b-d-e)

DESPESAS 
CORRENTES 

Pessoal e Encargos 
Sociais

Juros e Encargos da 
Dívida

Outras Despesas 
Correntes

DESPESA DE CAPITAL

Investimentos

Inversões Financeiras

Amortização da Dívida

TOTAL

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO 
PROCESSADOS

EM EXERCÍCIOS 
ANTERIORES (a)

EM 31 DE 
DEZEMBRO 

DO EXERCÍCIO 
ANTERIOR (b)

PAGOS           
(c)

CANCELADOS         
(d)

SALDO (e) = 
(a+b-c-d-)

DESPESAS CORRENTES

Pessoal e Encargos 
Sociais

Juros e Encargos da 
Dívida

Outras Despesas 
Correntes

DESPESA DE CAPITAL

Investimentos

Inversões Financeiras

Amortização da Dívida

TOTAL

Quadro 3.5 | Demonstrativo de execução dos restos a pagar processados 

Fonte: <https://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/563508/MCASP+7%C2%AA%20edi%C3%
A7%C3%A3o+Vers%C3%A3o+Republica%C3%A7%C3%A3o+2017+06+02.pdf/3f79f96f-113e-40cf-bbf3-
541b033b92f6>. Acesso em: 19 fev. 2018.

https://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/563508/MCASP+7%C2%AA%20edi%C3%A7%C3%A3o+Vers%C3%A3o+Republica%C3%A7%C3%A3o+2017+06+02.pdf/3f79f96f-113e-40cf-bbf3-541b033b92f6
https://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/563508/MCASP+7%C2%AA%20edi%C3%A7%C3%A3o+Vers%C3%A3o+Republica%C3%A7%C3%A3o+2017+06+02.pdf/3f79f96f-113e-40cf-bbf3-541b033b92f6
https://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/563508/MCASP+7%C2%AA%20edi%C3%A7%C3%A3o+Vers%C3%A3o+Republica%C3%A7%C3%A3o+2017+06+02.pdf/3f79f96f-113e-40cf-bbf3-541b033b92f6
https://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/563508/MCASP+7%C2%AA%20edi%C3%A7%C3%A3o+Vers%C3%A3o+Republica%C3%A7%C3%A3o+2017+06+02.pdf/3f79f96f-113e-40cf-bbf3-541b033b92f6
https://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/563508/MCASP+7%C2%AA%20edi%C3%A7%C3%A3o+Vers%C3%A3o+Republica%C3%A7%C3%A3o+2017+06+02.pdf/3f79f96f-113e-40cf-bbf3-541b033b92f6
https://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/563508/MCASP+7%C2%AA%20edi%C3%A7%C3%A3o+Vers%C3%A3o+Republica%C3%A7%C3%A3o+2017+06+02.pdf/3f79f96f-113e-40cf-bbf3-541b033b92f6
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No Balanço Financeiro são demonstradas as receitas e 
despesas orçamentárias, como também os ingressos e dispêndios 
extraorçamentários, juntamente com os saldos do disponível que 
vem do exercício anterior e saldo do disponível que deverá ser 
transportado para o exercício seguinte (NBC T 16.6 (R1), 2016).

Diferentemente do Balanço Orçamentário, o Balanço Financeiro 
possui um único quadro que demonstra a movimentação financeira 
dos órgãos, apresentando a receita e despesa orçamentária 
realizada, discriminando as fontes ordinárias e as fontes vinculadas; 
demonstrará também os recebimentos e os pagamentos 
extraorçamentários, bem como as transferências financeiras 
recebidas e concedidas, destacando os aportes de recursos para o 
RPPS; e o saldo do disponível do exercício anterior e para o exercício 
seguinte (MCASP, 2016). 

Assim, temos a seguinte estrutura do Balanço Financeiro:

2.4.2 | Balanço financeiro 

Quadro 3.6 | Balanço financeiro ingressos

<ENTE DA FEDERAÇÃO>

BALANÇO FINANCEIRO - MODELO NOVO

EXERCÍCIO:                                             MÊS                               EMISSÃO:                                       PÁGINA:

INGRESSOS DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO
Exercício 

Atual
Exercício 
Anterior

ESPECIFICAÇÃO
Exercício 

Atual
Exercício 
Anterior

Receita Orçamentária
Despesa 
Orçamentária

Ordinária Ordinária

Vinculada Vinculada

Previdência Social Previdência Social

Convênios Convênios

Recursos Próprios 
Diretamente Arrecadad

Recursos Próprios 
Diretamente 
Arrecadados

Operações de Crédito Operações de Crédito

Alienação de Bens

Deduções da Receita
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Fonte: <https://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/563508/MCASP+7%C2%AA%20edi%C3%
A7%C3%A3o+Vers%C3%A3o+Republica%C3%A7%C3%A3o+2017+06+02.pdf/3f79f96f-113e-40cf-bbf3-
541b033b92f6>. Acesso em: 24 fev. 2018.
<https://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/563508/MCASP+7%C2%AA%20edi
%C3%A7%C3%A3o+Vers%C3%A3o+Republica%C3%A7%C3%A3o+2017+06+02.pdf/3f79f96f-
113e-40cf-bbf3-541b033b92f6>. Acesso em: 24 fev. 2018.

Transferências 
Financeiras Recebidas

Transferências 
Financeiras 
Concedidas

Recebimentos  
Extra-Orçamentários

Pagamentos  
Extra-Orçamentários

Inscrição de Restos a 
Pagar Processados

Pagamentos de 
Restos a Pagar 
Processados

Inscrição de Restos a 
Pagar Não Processados

Pagamentos de 
Restos a Pagar Não 
Processados

Valores Restituíveis Valores Restituíveis

Saldo do Período 
Anterior

Saldo para o 
exercício seguinte

TOTAL TOTAL

Notem também que o balanço financeiro é um quadro com 
as duas partes: receitas e despesas; sendo demonstrado nesses 
quadros a distribuição de receitas e despesas, com suas entradas 
e saídas de numerários, demonstrando assim as operações de 
tesouraria e de dívida pública, igualando-se as duas somas com os 
saldos de caixa, inicial e existente (RAMOS; MACHADO, 2011). 

2.4.3 | Balanço patrimonial 

O Balanço Patrimonial será apresentado em Ativo, Passivo e 
Patrimônio Líquido, evidenciando qualitativa e quantitativamente a 
situação patrimonial da entidade pública (NBC T 16.6 (R1), 2016). 
Desta forma, o Balanço Patrimonial é composto por: 

a. Quadro Principal; 

b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes; 

c. Quadro das Contas de Compensação (controle); e 

d. Quadro do Superávit / Déficit Financeiro (MCASP, 2016).

https://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/563508/MCASP+7%C2%AA%20edi%C3%A7%C3%A3o+Vers%C3%A3o+Republica%C3%A7%C3%A3o+2017+06+02.pdf/3f79f96f-113e-40cf-bbf3-541b033b92f6
https://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/563508/MCASP+7%C2%AA%20edi%C3%A7%C3%A3o+Vers%C3%A3o+Republica%C3%A7%C3%A3o+2017+06+02.pdf/3f79f96f-113e-40cf-bbf3-541b033b92f6
https://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/563508/MCASP+7%C2%AA%20edi%C3%A7%C3%A3o+Vers%C3%A3o+Republica%C3%A7%C3%A3o+2017+06+02.pdf/3f79f96f-113e-40cf-bbf3-541b033b92f6
https://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/563508/MCASP+7%C2%AA%20edi%C3%A7%C3%A3o+Vers%C3%A3o+Republica%C3%A7%C3%A3o+2017+06+02.pdf/3f79f96f-113e-40cf-bbf3-541b033b92f6
https://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/563508/MCASP+7%C2%AA%20edi%C3%A7%C3%A3o+Vers%C3%A3o+Republica%C3%A7%C3%A3o+2017+06+02.pdf/3f79f96f-113e-40cf-bbf3-541b033b92f6
https://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/563508/MCASP+7%C2%AA%20edi%C3%A7%C3%A3o+Vers%C3%A3o+Republica%C3%A7%C3%A3o+2017+06+02.pdf/3f79f96f-113e-40cf-bbf3-541b033b92f6
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Quadro 3.8 | Balanço patrimonial

<ENTE DA FEDERAÇÃO>

BALANÇO PATRIMONIAL - MODELO NOVO

EXERCÍCIO:                          MÊS:                                 EMISSÃO:                                  PÁGINA:

ATIVO PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO
Exercício 

Atual
Ex 

Anterior
ESPECIFICAÇÃO

Exercício 
Atual

Ex Anterior

ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO 
CIRCULANTE

Caixa e Equivalentes 
de Caixa       

Obrigações 
Trabalhistas, 
Previdenciárias e 
Assistenciais a pagar a 
Curto Prazo

Créditos a Curto Prazo
Empréstimos e 
Financiamentos a 
Curto Prazo

Demais Créditos e 
Valores a Curto Prazo

Fornecedores e 
Contas a Pagar a 
Curto Prazo

Investimentos 
Temporários

Obrigações Fiscais a 
Curto Prazo

Estoques
Demais Obrigações a 
Curto Prazo

VPD Pagas 
Antecipadamente

Provisões a Curto 
Prazo

ATIVO NÃO-
CIRCULANTE       

PASSIVO NÃO-
CIRCULANTE   

Ativo Realizável a Longo 
Prazo   

Obrigações 
Trabalhistas, 
Previdenciárias e 
Assistenciaisa pagar a 
Longo Prazo a  Pagar

Créditos a longo prazo
Empréstimos e 
Financiamentos a 
Longo Prazo

Deamais créditos e 
valores a longo prazo

Fornecedores e 
contas a pagar a 
Longo Prazo

Investimentos 
Temporários a longo 
prazo

Obrigações Fiscais a 
Longo Prazo

Estoques
Demais Obrigações a 
Longo Prazo

VPD Pagas 
Antecipadamente

Provisões a Longo 
Prazo

 Investimentos Resultado Diferido

Participações 
Permanentes

Demais Investimentos 
Permanentes

TOTAL DO PASSIVO

(-) Redução ao Valor 
Recuperável

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
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Compensações

ESPECIFICAÇÃO
Exercício 

Atual
Ex 

Anterior

ESPECIFICAÇÃO
Exercício 

Atual
Ex AnteriorSaldo dos Atos 

Potenciais do Ativo
Saldo dos Atos 

Potenciais do Passivo

ATIVO FINANCEIRO
PASSIVO 
FINANCEIRO

ATIVO PERMANENTE
PASSIVO 
PERMANENTE

SALDO PATRIMONIAL

Imobilizado ESPECIFICAÇÃO
Exercício 

Atual
Ex Anterior

Bens Moveis
Patrimônio Social/
Capital Social 

Bens Imóveis
Adiantamento Para 
Futuro Aumento de 
Capital

(-) Depreciação, 
Exaustão e Amortização

Reservas de Capital

Acumuladas
Ajustes de Avaliação 
Patrimonial

(-) Redução ao Valor 
Recuperável

Reservas de Lucros

Intangível Demais Reservas

Softwares
Resultados 
Acumulados

Marcas, Direitos e 
Patentes Industriais

Ações/Cotas em 
Tesouraria

Direito de Uso De 
Imóveis

(-) Amortização 
Acumulada

(-) Redução ao Valor 
Recuperável

TOTAL DO 
PATRIMÔNIO 
LÍQUIDO

TOTAL TOTAL

Fonte: <https://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/563508/MCASP+7%C2%AA%20edi%C3%
A7%C3%A3o+Vers%C3%A3o+Republica%C3%A7%C3%A3o+2017+06+02.pdf/3f79f96f-113e-40cf-bbf3-
541b033b92f6>. Acesso em: 24 fev. 2018. 
<https://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/563508/MCASP+7%C2%AA%20edi%C3%A7%C3%A3
o+Vers%C3%A3o+Republica%C3%A7%C3%A3o+2017+06+02.pdf/3f79f96f-113e-40cf-bbf3-541b033b92f6>. 
Acesso em: 24 fev. 2018.

https://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/563508/MCASP+7%C2%AA%20edi%C3%A7%C3%A3o+Vers%C3%A3o+Republica%C3%A7%C3%A3o+2017+06+02.pdf/3f79f96f-113e-40cf-bbf3-541b033b92f6
https://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/563508/MCASP+7%C2%AA%20edi%C3%A7%C3%A3o+Vers%C3%A3o+Republica%C3%A7%C3%A3o+2017+06+02.pdf/3f79f96f-113e-40cf-bbf3-541b033b92f6
https://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/563508/MCASP+7%C2%AA%20edi%C3%A7%C3%A3o+Vers%C3%A3o+Republica%C3%A7%C3%A3o+2017+06+02.pdf/3f79f96f-113e-40cf-bbf3-541b033b92f6
https://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/563508/MCASP+7%C2%AA%20edi%C3%A7%C3%A3o+Vers%C3%A3o+Republica%C3%A7%C3%A3o+2017+06+02.pdf/3f79f96f-113e-40cf-bbf3-541b033b92f6
https://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/563508/MCASP+7%C2%AA%20edi%C3%A7%C3%A3o+Vers%C3%A3o+Republica%C3%A7%C3%A3o+2017+06+02.pdf/3f79f96f-113e-40cf-bbf3-541b033b92f6
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Conforme a Lei n. 4.320/1964, artigo 105, exige que o Balanço 
Patrimonial deve demonstrar:  Ativo Financeiro; Ativo Permanente; 
Passivo Financeiro; Passivo Permanente; Saldo Patrimonial; e Contas 
de Compensação.

O Ativo Financeiro compreenderá os créditos e valores 
realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os 
valores numerários, enquanto o Ativo Permanente compreenderá 
os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou alienação dependa 
de autorização legislativa. Para o lado do passivo, o financeiro 
compreenderá as dívidas fundadas e outros pagamentos que 
independa de autorização orçamentária enquanto no Passivo 
Permanente será compreendida as dívidas fundadas e outras que 
dependam de autorização legislativa para amortização ou resgate 
(BRASIL, 1964).

Quadro 3.10 | Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

Fonte: <https://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/563508/MCASP+7%C2%AA%20edi%C3%
A7%C3%A3o+Vers%C3%A3o+Republica%C3%A7%C3%A3o+2017+06+02.pdf/3f79f96f-113e-40cf-bbf3-
541b033b92f6>. Acesso em: 24 fev. 2018.

<ENTE DA FEDERAÇÃO>

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

(Lei n. 4.320/1964)

EXERCÍCIO:                 MÊS:                         EMISSÃO:                  PÁGINA:

Exercício Atual Exercício Anterior

Ativo (I)

Ativo Financeiro

Ativo Permanente

Total do Ativo

Passivo (II)

Passivo Financeiro

Passivo Permanente

Total do Passivo

Saldo Patrimonial (III) = (I-II)

https://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/563508/MCASP+7%C2%AA%20edi%C3%A7%C3%A3o+Vers%C3%A3o+Republica%C3%A7%C3%A3o+2017+06+02.pdf/3f79f96f-113e-40cf-bbf3-541b033b92f6
https://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/563508/MCASP+7%C2%AA%20edi%C3%A7%C3%A3o+Vers%C3%A3o+Republica%C3%A7%C3%A3o+2017+06+02.pdf/3f79f96f-113e-40cf-bbf3-541b033b92f6
https://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/563508/MCASP+7%C2%AA%20edi%C3%A7%C3%A3o+Vers%C3%A3o+Republica%C3%A7%C3%A3o+2017+06+02.pdf/3f79f96f-113e-40cf-bbf3-541b033b92f6
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Na última demonstração a ser estudada nesta unidade temos 
a Demonstração das Variações Patrimoniais que evidenciará as 
alterações ocorridas no patrimônio e indicará o resultado patrimonial 
do exercício, por meio do confronto realizado entre as variações 
quantitativas aumentativas e diminutivas (NBC T, 16.6 (R1), 2016).

2.4.4 | Demonstração de variações patrimoniais 

Quadro 3.11 | Demonstração das variações patrimoniais

<ENTE DA FEDERAÇÃO>

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - MODELO NOVO

EXERCÍCIO:      PERIODO:         MÊS       DATA DE EMISSÃO:            PÁGINA:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Exercício 
Atual

Exercício 
Anterior

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria

Impostos

Taxas

Contribuições De Melhoria   

Contribuições

Contribuições Sociais

Contribuição De Iluminação Publica

Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

Transferências Recebidas

Valorização E Ganhos Com Ativos

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal E Encargos

Remuneração A Pessoal

Encargos Patronais

Benefícios A Pessoal

Custo De Pessoal E Encargos

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal 
E Encargos

Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo

Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

Transferências Concedidas



U3 - Regime e natureza das informações contábeis e as demonstrações contábeis130

Para saber mais

Com o intuito de se aprofundar nos estudos, acesse o link para 
Manual de Contabilidade aplicada ao setor público, elabora pela 
Secretaria do Tesouro Nacional, em que você pode estudar aos 
poucos as partes estudadas nesta seção, bem como demais assuntos 
relacionados com a disciplina. Disponível em: <https://www.tesouro.
fazenda.gov.br/documents/10180/563508/MCASP+7%C2%AA%20
edi%C3%A7%C3%A3o+Vers%C3%A3o+Republica%C3%A7%C3%A
3o+2017+06+02.pdf/3f79f96f-113e-40cf-bbf3-541b033b92f6>. 
Acesso em: 26 abr. 2018.

Questão para reflexão

A simples publicação dos balanços contábeis e notas explicativas 
com suas informações obrigatórias são suficientes para atender à 
transparência pública? 

Desvalorização e Perda de Ativos

Resultado Patrimonial Do Período

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS  
(decorrentes da execução orçamentária)

Incorporação de Ativos Não Circulantes

Desincorporação de Passivos Não Circulantes

Incorporação de Passivos Não Circulantes

Desincorporação de Ativos Não Circulantes

Fonte: <https://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/563508/MCASP+7%C2%AA%20edi%C3%
A7%C3%A3o+Vers%C3%A3o+Republica%C3%A7%C3%A3o+2017+06+02.pdf/3f79f96f-113e-40cf-bbf3-
541b033b92f6>. Acesso em: 24 fev. 2018.

https://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/563508/MCASP+7%C2%AA%20edi%C3%A7%C3%A3o+Vers%C3%A3o+Republica%C3%A7%C3%A3o+2017+06+02.pdf/3f79f96f-113e-40cf-bbf3-541b033b92f6
https://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/563508/MCASP+7%C2%AA%20edi%C3%A7%C3%A3o+Vers%C3%A3o+Republica%C3%A7%C3%A3o+2017+06+02.pdf/3f79f96f-113e-40cf-bbf3-541b033b92f6
https://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/563508/MCASP+7%C2%AA%20edi%C3%A7%C3%A3o+Vers%C3%A3o+Republica%C3%A7%C3%A3o+2017+06+02.pdf/3f79f96f-113e-40cf-bbf3-541b033b92f6
https://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/563508/MCASP+7%C2%AA%20edi%C3%A7%C3%A3o+Vers%C3%A3o+Republica%C3%A7%C3%A3o+2017+06+02.pdf/3f79f96f-113e-40cf-bbf3-541b033b92f6
https://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/563508/MCASP+7%C2%AA%20edi%C3%A7%C3%A3o+Vers%C3%A3o+Republica%C3%A7%C3%A3o+2017+06+02.pdf/3f79f96f-113e-40cf-bbf3-541b033b92f6>
https://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/563508/MCASP+7%C2%AA%20edi%C3%A7%C3%A3o+Vers%C3%A3o+Republica%C3%A7%C3%A3o+2017+06+02.pdf/3f79f96f-113e-40cf-bbf3-541b033b92f6>
https://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/563508/MCASP+7%C2%AA%20edi%C3%A7%C3%A3o+Vers%C3%A3o+Republica%C3%A7%C3%A3o+2017+06+02.pdf/3f79f96f-113e-40cf-bbf3-541b033b92f6>
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Atividades de aprendizagem

2. Com todas as mudanças de entendimentos e nomenclaturas advindas 
da convergência das normas internacionais de contabilidade do setor 
público, o sistema contábil foi dividido, para melhor entendimento, em 
naturezas de informações. Neste contexto é correto afirmar que: 

a) Natureza de informações patrimoniais inclui as informações financeiras 
e não financeiras da entidade.
b) Natureza de informações de custos inclui as informações de execução 
e planejamento das receitas e despesas orçamentárias.
c) Natureza de informações orçamentárias inclui a execução de receitas e 
despesas patrimoniais.
d) Natureza de informações financeiras inclui as informações financeiras 
da entidade.
e) Natureza de informações do compensado inclui as informações 
financeiras e extra orçamentárias da entidade.

1. Com a convergência das normas internacionais foram alteradas as 
normas brasileiras contábeis para o setor público e assim, passaram a ser 
obrigatórias algumas demonstrações contábeis para o setor. A respeito 
das demonstrações contábeis da contabilidade no setor público, assinale 
a alternativa correta:

a) Para informações de natureza orçamentária, a consulta será realiza na 
demonstração de Fluxo de Caixa.
b) Para informações de natureza da execução orçamentária e também 
extraorçamentária, além das disponibilidades, o acesso deve ser a 
demonstração do Balanço Financeiro.
c) Para informações a respeito da composição do patrimônio público, o 
acesso deve ser na demonstração do Balanço Orçamentário.
d) Para acesso a informações de natureza extraorçamentárias, a consulta 
deve ser realizada na demonstração do Balanço Patrimonial.
e) Na Demonstração conhecida por DMPL verifica-se as mutações apenas 
do resultado acumulado da entidade.

Fique ligado

Falamos e estudamos as mudanças de entendimentos e 
nomenclaturas no setor público e dentre essas mudanças podemos 
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Atividades de aprendizagem da unidade

Para concluir o estudo da unidade

A contabilidade neste setor público, com todas mudanças 
ocorridas, se aproxima da contabilidade empresarial. Já que a 
ciência contábil em sua essência não se altera conforme a mudança 
do setor de atividade da entidade em estudo. Os mesmos princípios, 
características qualitativas das informações contábeis para que estas 
sejam úteis aos usuários destas informações devem ser obedecidos 
por todos os profissionais, em todos os campos de atuação, assim, 
guardando obediência às normas elaboradas pelo Conselho Federal 
de Contabilidade - CFC.

No setor público, os aspectos contábeis ainda devem obediência 
à Lei n. 4.320/1964, lei antiga, mas vigente e que trata das regras 
voltadas para a elaboração dos orçamentos públicos que são 
instrumentos essenciais para o setor. Mas quando o foco é 
patrimonial, não devem existir diferenças nos tratamentos utilizados 
pelas entidades empresariais, já que todas estão submetidas às 
mesmas regras e ao mesmo órgão.

1. A contabilidade do setor público, após convergência das normas 
internacionais, apresenta suas informações divididas por natureza contábil 
para melhor transparência e divisão por tipos de informações. Mediante 
isto, assinale a alternativa que apresenta corretamente todas essas 
naturezas de informações contábeis atuais:

citar a convergência das normas internacionais no setor que existia 
dentro do sistema contábil, o subsistema financeiro. Na atualidade 
das normas vigentes, falamos em natureza de informação 
patrimonial, que absorveu as informações de natureza financeira. 
Desta forma, cuidado especial com materiais de leitura, artigos 
científicos e outros pertinentes a esta disciplina, que tenham sido 
elaborados antes do período da convergência.
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2. Conforme a convergência das normas internacionais, na 
Contabilidade do Setor Público tem por obediência a elaboração e 
publicação das demonstrações: 

a) Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Demonstração do 
Resultado do Exercício e Balanço Patrimonial.
b) Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial e 
Demonstração das Variações patrimoniais.
c) Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Fluxo 
de Caixa e Demonstração de Origens e Aplicações dos Recursos.
d) Demonstração de Origens e Aplicações dos Recursos e Demonstração 
do Fluxo de Caixa.
e) Demonstração do Valor Adicionado e Balanço Patrimonial.

3. Quem deve utilizar o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor 
Público (MCASP) elaborado pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN, 
sabendo que este estabelece regras e procedimentos contábeis a serem 
observados pela Administração Pública? 

a) Apenas as autarquias.
b) Todos os poderes e entes da Federação.
c) Apenas as fundações.
d) Apenas as empresas de Capital Misto.
e) Apenas as prefeituras.

4. Após todas as mudanças de entendimento na ciência contábil, temos 
que a contabilidade do setor público sofreu mudanças de entendimento, 
bem como de nomenclaturas. Assim, o sistema contábil público estrutura-
se em:
I. Natureza de informação Orçamentária.
II. Natureza de informação Patrimonial.
III. Natureza de informação de Custos.
IV. Natureza de informação de Controle.

a) Financeira, Patrimonial, Resultado e Custos.
b) Orçamentária, Financeira, Patrimonial e Custos.
c) Orçamentária, Financeira, Patrimonial e Controle.
d) Orçamentária, Patrimonial e Controle.
e) Orçamentária, Financeira, Custos e Controle.
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5. Conforme estudo na nova Estrutura Conceitual do setor público, bem 
como das atualizações realizadas na NBC T 16.6 (R1), podemos afirmar 
sobre as demonstrações contábeis do setor público que: 

a) Englobam apenas os atos da administração pública.
b) Não podem ser divulgadas para a população.
c) Englobam todos os fatos contábeis e atos que interessam à 
administração pública.
d) Interessam apenas à administração privada.
e) Deve ser realizada apenas por auditores independentes. 

Assinale a alternativa correta:

a) Apenas as afirmativas I e II.
b) Todas as afirmativas I, II, III e IV.
c) Apenas as afirmativas I, II e IV.
d) Apenas as afirmativas II, III e IV.
e) Apenas as afirmativas III e IV.
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Unidade 4

Nesta unidade compreenderemos sobre como o patrimônio 
das organizações públicas é constituído, suas particularidades 
e também suas semelhanças com o patrimônio das empresas 
que compõe o que chamamos de iniciativa privada.

Veremos ainda como um plano de contas aplicado ao setor 
público é estruturado, bem como a existência de um plano de 
contas padrão, de utilização obrigatória por todos os entes da 
federação, é tão importante para a consolidação das contas 
públicas nacionais.

Objetivos de aprendizagem

Patrimônio público, 
plano de contas e 
registros patrimoniais

Vinícius Fernandes Inácio

Seção 1 | Patrimônio público

Sabemos que o patrimônio de uma organização é composto 
pelos bens, direitos e obrigações que esta possui. Mas será que 
no setor público essa definição também se aplica? Nesta seção 
apresentaremos a composição do patrimônio dos órgãos da 
administração pública e, ainda, como este deve ser tratado sob a 
perspectiva do registro, controle e avaliação.

Seção 2 | Plano de contas e registros patrimoniais

O plano de contas é uma estrutura codificada que orienta as 
organizações no registro de suas operações. Trata-se de uma forma 
de organizar os dados de modo a fornecer informações úteis para 
o processo de tomada de decisão. Nesta seção, conheceremos a 
estrutura do plano de contas padrão aplicado ao setor público e, 
ainda, teremos contato com alguns lançamentos típicos do setor 
público para exercitar a teoria apresentada.





A seguir, iniciaremos nossa unidade com a apresentação do 
conceito de patrimônio público aplicado ao setor público, seguido 
do plano de contas e dos registros típicos da administração pública. 
O registro do patrimônio público merece um cuidado especial sob 
a ótica da correta contabilização e evidenciação primeiramente, por 
ser composto por recursos públicos, oriundos dos tributos pagos 
por todos nós, cidadãos, além da necessidade da transparência de 
tudo aquilo que acontece em uma organização pública.

Sendo assim, para que essa contabilização seja, de fato, adequada 
e reflita com fidelidade a realidade da administração pública, é 
necessária a utilização de um plano de contas para conduzir o 
trabalho da contabilidade em todas as entidades públicas. Nesse 
sentido, a utilização de um plano de contas padrão faz-se necessário 
para que o país inteiro respeite uma mesma diretriz contábil, haja 
vista que, todas as esferas de governo (União, Estados, Municípios e 
Distrito Federal) mantém uma relação estreita, seja na arrecadação 
das receitas ou na despesa pública. 

Finalmente, serão abordados alguns exemplos de registros 
contábeis patrimoniais, que demonstrarão a aplicação do plano 
de contas aplicado ao setor público, com rotinas consideradas 
frequentes, senão em todos, na maioria dos órgãos públicos.

Bons estudos!

Introdução à unidade
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Patrimônio público

Quando tratamos do conceito de patrimônio na iniciativa 
privada, o representamos pela somatória dos bens, direitos e 
obrigações, certo? E agora trazendo esse conceito para o universo 
da contabilidade aplicada ao setor público, será que ele poderia 
ser mantido?

A resposta é sim! Também no setor público o patrimônio é 
representado pelo conjunto dos bens, direitos e obrigações que 
determinado órgão ou administração possui. O que sofre eventuais 
modificações são os subgrupos de contas que são utilizados para os 
registros contábeis e evidenciação nas demonstrações financeiras, 
que devem ser apropriadas à realidade do setor público.

Por exemplo, se nas empresas comerciais/industriais têm o 
faturamento advindo da comercialização dos seus produtos, 
mercadorias e serviços, no setor público esse “faturamento” tem 
origem na arrecadação das receitas, como os tributos, por exemplo.

Para efetuar os registros contábeis, as administrações públicas 
devem obedecer a um plano de contas padrão estabelecido 
pela União, por meio da Secretária Tesouro Nacional e que, 
eventualmente, pode ser adaptado pelos Tribunais de Contas dos 
Estados, que estendem seus efeitos aos municípios que estão sob 
sua jurisdição, como é o caso do TCEPR – Tribunal de Contas do 
Estado do Paraná.

Introdução à seção

Para saber mais

Assim como no Estado do Paraná, o seu Estado também disponibiliza 
um plano de contas adaptado à realidade dos seus municípios? Pesquise 
sobre o assunto para saber mais! Para conhecer o plano de contas do 
Estado do Paraná veja este link: <http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/
plano-de-contas-2018/304661/area/49>. Acesso em: 3 maio 2018.

Seção 1

http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/plano-de-contas-2018/304661/area/49
http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/plano-de-contas-2018/304661/area/49
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1.1 | Ativo

Como bem sabemos, os ativos de uma empresa são 
constituídos dos bens e direitos que essa possui. No Balanço 
Patrimonial, inclusive, esses registros ocupam o “lado esquerdo” da 
demonstração, também conhecido como o “lado das aplicações 
de recursos”.

Nessa esteira, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), 
responsável pela emissão das normas contábeis aplicáveis à 
realidade brasileira em harmonia com os padrões internacionais, 
dispõe de um rol de pronunciamentos que tratam da matéria 
“Ativo” como:

Fonte: CPC (2018).

CPC 00
Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de 
Relatório Contábil-Financeiro

CPC 01 Redução ao Valor Recuperável de Ativos

CPC 04 Ativo Intangível

CPC 12 Ajuste a Valor Presente

CPC 16 Estoques

CPC 27 Ativo Imobilizado

CPC 28 Propriedade para Investimento

CPC 29 Ativo Biológico e Produto Agrícola

CPC 31
Ativo Não Circulante Mantido para Venda e Operação 
Descontinuada

CPC 46 Mensuração do Valor Justo

A relação completa dos pronunciamentos emitidos pelo CPC 
pode ser obtida no endereço <http://www.cpc.org.br/CPC/
Documentos-Emitidos/Pronunciamentos> Acesso em: 3 maio 2018. 

De maneira complementar e inter-relacionada, o Conselho 
Federal de Contabilidade (CFC) emitiu também as normas contábeis 
aplicáveis ao setor público, por sua vez, as chamadas “NBC T” e “NBC 
TSP”, que tratam do especificamente das particularidades inerentes 
ao setor público inclusive, é claro, no que diz respeito ao “Ativo”:

http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos
http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos
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Correlação

NBC Resolução CFC Nome da Norma IFAC

NBC TSP 
ESTRUTURA 

CONCEITUAL
DOU 04/10/16

Estrutura Conceitual 
para Elaboração 
e Divulgação de 
Informação Contábil 
de Propósito Geral 
pelas Entidades do 
Setor Público

Conceptual 
Framework

NBC TSP 01 DOU 28/10/16
Receita de Transação 
sem Contraprestação

IPSAS 23

NBC TSP 02 DOU 28/10/16
Receita de Transação 
com Contraprestação

IPSAS 9

NBC TSP 03 DOU 28/10/16
Provisões, Passivos 
Contingentes e Ativos 
Contingentes

IPSAS 19

NBC TSP 04 DOU 06/12/16 Estoques IPSAS 12

NBC TSP 05 DOU 06/12/16
Contratos de 
Concessão de Serviços 
Públicos: Concedente

IPSAS 32

NBC TSP 06 DOU 28/9/17
Propriedade para 
Investimento

IPSAS 16

NBC TSP 07 DOU 28/9/17 Ativo Imobilizado IPSAS 17

NBC TSP 08 DOU 28/9/17 Ativo Intangível IPSAS 31

NBC TSP 09 DOU 28/9/17
Redução ao Valor 
Recuperável de Ativo 
Não Gerador de Caixa

IPSAS 21

NBC TSP 10 DOU 28/9/17
Redução ao Valor 
Recuperável de Ativo 
Gerador de Caixa

IPSAS 26

NBC Resolução CFC Nome da Norma IFAC

NBC T 16.6 R1 DOU 31/10/14
Demonstrações 
Contábeis

não há

NBC T 16.7 1.134/08
Consolidação das 
Demonstrações 
Contábeis

não há

NBC T 16.8 1.135/08 Controle Interno não há
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Como se pode observar, as NBC TSP’s são emitidas em 
consonância com as normas contábeis internacionais aplicadas 
ao setor público (IPSAS), haja vista o processo de harmonização 
ao padrão internacional pelo qual passa a contabilidade brasileira. 
Conforme o MCASP (2017, p. 141):

Correlação

NBC T 16.9 1.136/08

Depreciação, 
Amortização e 
Exaustão (revogada a 
partir de 1º/1/19)

não há

NBC T 16.10 1.137/08

Avaliação e 
Mensuração de 
Ativos e Passivos em 
Entidades do Setor 
Público (revogada a 
partir de 1º/1/19)

não há

NBC T 16.11 1.366/11
Sistema de Informação 
de Custos do Setor 
Público

não há

Fonte: CFC (2018).

Os conceitos de ativo e passivo identificam os seus 
aspectos essenciais, mas não especificam os critérios para 
seu reconhecimento. Ao avaliar se um item se enquadra 
na definição de ativo, passivo ou patrimônio líquido, deve-
se atentar para a sua essência e realidade econômica e 
não apenas sua forma legal. A classificação do ativo e do 
passivo considera a segregação em “circulante” e “não 
circulante”, com base em seus atributos de conversibilidade 
e exigibilidade, conforme disposto na NBC T 16.6 – 
Demonstrações Contábeis.

Ainda de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicado ao 
Setor Público (MCASP, 2017, p. 141), o ativo pode ser definido como 
“um recurso controlado no presente pela entidade como resultado 
de evento passado”. Para termos a exata dimensão do significado 
do termo “Ativo”, à luz do MCASP (2017, p. 142-143), vejamos como 
o manual o define:
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• Recurso é um item com potencial de serviços ou 
com a capacidade de gerar benefícios econômicos. A forma 
física não é uma condição necessária para um recurso. O 
potencial de serviços ou a capacidade de gerar benefícios 
econômicos podem surgir diretamente do próprio recurso 
ou dos direitos de sua utilização. Alguns recursos incluem 
os direitos da entidade a uma série de benefícios, inclusive, 
por exemplo, o direito a:
a. Utilizar o recurso para a prestação de serviços  
(inclusive bens);
b. Utilizar os recursos de terceiros para prestar serviços 
como, por exemplo, arrendamento mercantil;
c. Converter o recurso em caixa por meio da sua alienação;
d. Beneficiar-se da valorização do recurso; ou
e. Receber fluxos de caixa.
Os benefícios econômicos correspondem a entradas de 
caixa ou a reduções das saídas de caixa. As entradas de 
caixa (ou as reduções das saídas de caixa) podem derivar, 
por exemplo, da utilização do ativo na produção e na venda 
de serviços ou da troca direta do ativo por caixa ou por 
outros recursos. O potencial de serviços é a capacidade de 
prestar serviços que contribuam para alcançar os objetivos 
da entidade. O potencial de serviços possibilita a entidade 
alcançar os seus objetivos sem, necessariamente, gerar 
entrada líquida de caixa, como, por exemplo, ativos do 
patrimônio cultural, de defesa nacional, entre outros.

• Controlado no presente pela entidade: o controle 
do recurso envolve a capacidade da entidade em utilizar 
o recurso (ou controlar o uso por terceiros) de modo que 
haja a geração do potencial de serviços ou dos benefícios 
econômicos originados do recurso para o cumprimento 
dos seus objetivos de prestação de serviços, entre outros. 
Para avaliar se a entidade controla o recurso no presente, 
deve ser observada a existência dos seguintes indicadores 
de controle:
a. Propriedade legal;
b. Acesso ao recurso ou a capacidade de negar ou restringir 
o acesso a esses;
c. Meios que assegurem que o recurso seja utilizado para 
alcançar os seus objetivos; ou
d. A existência de direito legítimo ao potencial de serviços 
ou à capacidade para gerar os benefícios econômicos 
advindos do recurso.
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Também são reconhecidos no ativo os depósitos 
caracterizados como entradas compensatórias no ativo 
e no passivo financeiro. São exemplos destes depósitos 
as cauções em dinheiro para garantia de contratos, 
consignações a pagar, retenção de obrigações de terceiros 

Agora que sabemos como um Ativo é definido, é hora de 
entendermos que ele deve ser reconhecido. Nesse sentido, o MCASP 
(2017) trata de duas situações básicas em que tal reconhecimento 
é realizado se o elemento patrimonial satisfizer a definição de 
ativo ou, ainda, se o mesmo tiver condições de ser mensurado em 
consonância com as exigências contábeis. Além disso, o MCASP 
(2017, p. 143) aborda alguns aspectos do reconhecimento e 
desreconhecimento do Ativo, a saber:

Embora esses indicadores não sejam conclusivos acerca da 
existência do controle, sua identificação e análise podem 
subsidiar essa decisão. A propriedade legal do recurso 
não é uma característica essencial de um ativo, mas é um 
indicador de controle.
Por exemplo, os direitos ao potencial de serviços ou à 
capacidade de gerar benefícios econômicos são verificados 
por meio da manutenção e utilização de equipamento 
arrendado (por arredamento mercantil financeiro) sem que 
haja a propriedade legal.

• Evento passado: a definição de ativo exige que 
o recurso controlado pela entidade no presente tenha 
surgido de um evento passado, por meio de transação com 
ou sem contraprestação. Exemplos: compra de ativos por 
meio de uma transação comercial (com contraprestação) 
ou emissão de licenças para bandas de frequência de 
transmissões de telecomunicações (sem contraprestação).

1.2 | Reconhecimento e Desreconhecimento  
do Ativo
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A separação entre os grupos “Circulante” e “Não Circulante” do 
Ativo, obedecem à ordem de liquidez, isto é, com que rapidez é 
possível transformar os bens e direitos em dinheiro. Posto isto, o 
MCASP (2017, p. 143) afirma que os ativos devem ser classificados 
como circulante quando satisfizerem a um dos seguintes critérios:

1.2.1 | Ativo Circulante e Não Circulante

a. Estiverem disponíveis para realização imediata; e
b. Tiverem a expectativa de realização até doze meses após 
a data das demonstrações contábeis.

Os demais ativos devem ser classificados como não circulantes. 

a recolher e outros depósitos com finalidades especiais, 
como os para garantia de recursos.
O desreconhecimento é o processo de avaliar se 
ocorreram mudanças, desde a data do relatório anterior, 
que justifiquem a remoção de elemento que tenha sido 
previamente reconhecido nas demonstrações contábeis, 
bem como remover esse item se tais mudanças ocorrerem.
O reconhecimento do ativo envolve a avaliação da incerteza 
relacionada à existência e à mensuração do elemento. As 
condições que dão origem à incerteza, se existirem, podem 
mudar. Portanto, é importante que a incerteza seja avaliada 
em cada data da demonstração contábil.
Por exemplo, sob certas circunstâncias, o montante dos 
créditos tributários a receber cuja expectativa de geração 
de benefícios econômicos seja considerada remota 
(baixíssima probabilidade) devem ser desreconhecidos das 
demonstrações contábeis por não atenderem à definição 
de ativo.
Entretanto, os créditos desreconhecidos continuam 
sendo objeto de controle contábil em contas apropriadas, 
assegurando-se a devida transparência.
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Já no grupo do Passivo, encontram-se registradas as obrigações 
assumidas junto a terceiros, ou ainda o que chamamos de “fontes 
de financiamento” ou “estrutura de capital”. É esse “lado” do Balanço 
Patrimonial, portanto, que financia as aplicações de recursos 
ocorridas no “lado do Ativo”.

O MCASP (2017, p. 144) define que “Passivo é uma obrigação 
presente, derivada de evento passado, cuja extinção deva resultar 

A estrutura do Ativo no setor público obedece, praticamente, à 
mesma lógica das empresas privadas, sendo composto por:

Ativo Circulante

Caixa e Equivalentes de Caixa

Créditos a Curto Prazo

Investimentos e Aplicações Temporárias a

Curto Prazo

Estoques

VPD Pagas Antecipadamente

Ativo Não Circulante

Realizável a Longo Prazo

Créditos a Longo Prazo

Investimentos Temporários a Longo Prazo

Estoques

VPD Pagas Antecipadamente

Investimentos

Imobilizado

Intangível

No Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP, 
2017), é possível conhecer com detalhes cada subgrupo do Ativo 
Circulante e do Ativo Não Circulante nas páginas 386-391.

1.3 | Passivo
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na saída de recursos da entidade”. Desta forma, o Passivo representa 
compromissos assumidos pela entidade, com vencimento no 
curto ou no longo prazo, que só serão considerados extintos, 
isto é, quando não houver mais a exigência da obrigação, quando 
a entidade efetivar o respectivo pagamento. Para termos a exata 
dimensão do significado do termo “Passivo”, sob as diretrizes do 
MCASP (2017, p. 144-145), vejamos como o manual o define:

Assim como visto nos elementos que compõem o Ativo, 
agora veremos como um Passivo deve ser reconhecido e/ou 
desreconhecido. Nesse sentido, o MCASP (2017, p.145) afirma que 
um passivo deve ser reconhecido quando:

• Obrigação Presente: uma característica essencial 
para a existência de um passivo é que a entidade tenha 
uma obrigação presente. Obrigação presente é aquela 
que ocorre por força de lei (obrigação legal ou obrigação 
legalmente vinculada) ou não (obrigação não legalmente 
vinculada), a qual não possa ser evitada pela entidade.

• Saída de recursos da entidade: um passivo deve 
envolver uma saída de recursos da entidade para ser extinto. 
A obrigação que pode ser extinta sem a saída de recursos da 
entidade não é um passivo. Por exemplo, perdão de dívidas.
• Evento passado: para satisfazer a definição de passivo, 
é necessário que a obrigação presente surja como resultado 
de um evento passado e necessite da saída de recursos 
da entidade para ser extinta. A complexidade inerente ao 
setor público faz com que eventos diversos referentes ao 
desenvolvimento, implantação e execução de determinado 
programa ou atividade possam gerar obrigações. Para 
fins de elaboração e divulgação da informação contábil, é 
necessário determinar se tais compromissos e obrigações, 
inclusive aqueles que não possam ser evitados pela 
entidade, mas que não ocorrem por força de lei (obrigações 
não legalmente vinculadas), são obrigações presentes e 
satisfazem a definição de passivo.

1.3.1 | Reconhecimento e Desreconhecimento  
do Passivo
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A organização dos grupos que compõe o Passivo, ou seja, o 
“Circulante” e “Não Circulante” do Ativo, obedecem à ordem de 
exigibilidade, isto é, as obrigações que vencem mais rápido são 
ordenadas em primeiro lugar. Posto isto, o MCASP (2017, p. 145) 
afirma que os ativos devem ser classificados como circulante 
quando satisfizerem a um dos seguintes critérios:

A estrutura do Passivo no setor público, assim como o Ativo, 
obedece, praticamente, à mesma lógica das empresas privadas, 
sendo composto por:

1.3.2 | Passivo Circulante e Não Circulante

a. Satisfizer a definição de passivo; e
b. Puder ser mensurado de maneira que observe as 
características qualitativas, levando em consideração as 
restrições sobre a informação contábil.

Do ponto de vista patrimonial, as obrigações em que o 
fato gerador não tenha ocorrido (por exemplo, obrigações 
decorrentes de pedidos de compra de produtos e 
mercadorias, mas ainda não recebidos) não são geralmente 
reconhecidas como passivos nas demonstrações contábeis.
Também são reconhecidos no passivo, pois se caracterizam 
como obrigações para com terceiros, os depósitos 
caracterizados como entradas compensatórias no ativo 
e no passivo financeiro. São exemplos destes depósitos 
as cauções em dinheiro para garantia de contratos, 
consignações a pagar, retenção de obrigações de terceiros 
a recolher e outros depósitos com finalidades especiais, 
como os para garantia de recursos.
Aplicam-se aos passivos os mesmos critérios para o 
desreconhecimento de ativos, desde que se justifiquem 
a remoção de elemento previamente reconhecido nas 
demonstrações contábeis.

Os passivos devem ser classificados como circulantes 
quando corresponderem a valores exigíveis até doze meses 
após a data das demonstrações contábeis. Os demais 
passivos devem ser classificados como não circulantes.
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Passivo Circulante

Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo

Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo

Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

Obrigações Fiscais a Curto Prazo

Obrigações de Repartições a Outros Entes

Provisões a Curto Prazo

Demais Obrigações a Curto Prazo

Passivo Não Circulante

Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo

Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo

Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo

Obrigações Fiscais a Longo Prazo

Provisões a Longo Prazo

Demais Obrigações a Longo Prazo

Resultado Diferido

No Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP, 
2017) é possível conhecer com detalhes cada subgrupo do Ativo 
Circulante e do Ativo Não Circulante nas páginas 386-391.

A grosso modo tratamos, na iniciativa privada, o patrimônio 
líquido como sendo a diferença entre tudo aquilo que temos menos 
tudo aquilo que devemos, isto é, a diferença entre Ativo e Passivo. 
Esse “saldo”, que pode ser positivo ou negativo, também pode ser 
compreendido como “situação líquida” da entidade. Conforme o 
MCASP (2017, p. 148):

1.4 | Patrimônio Líquido

Integram o patrimônio líquido: patrimônio ou capital 
social, reservas de capital, ajustes de avaliação patrimonial, 
reservas de lucros, demais reservas, ações em tesouraria, 
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A estrutura do Patrimônio Líquido no setor público, à exemplo 
do Ativo e Passivo, obedece, praticamente, a mesma lógica das 
empresas privadas, sendo composto por:

Patrimônio Líquido

Patrimônio Social e Capital Social

Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital

Reservas de Capital

Ajustes de Avaliação Patrimonial

resultados acumulados e outros desdobramentos. No 
patrimônio líquido, deve ser evidenciado o resultado 
do período segregado dos resultados acumulados de 
períodos anteriores. O resultado patrimonial do período é 
a diferença entre as variações patrimoniais aumentativas 
e diminutivas, apurada na Demonstração das Variações 
Patrimoniais, que evidencia o desempenho das entidades 
do setor público. É importante distinguir os conceitos de 
VPA e VPD dos conceitos de distribuição aos proprietários 
e contribuição dos proprietários, inclusive as entradas 
que estabelecem inicialmente suas participações na 
entidade. Além do aporte de recursos e do pagamento de 
dividendos que podem ocorrer, é relativamente comum 
que ativos e passivos sejam transferidos entre entidades 
do setor público.
Sempre que tais transferências satisfizerem as definições 
de contribuição dos proprietários ou de distribuição aos 
proprietários, elas devem ser contabilizadas como tal. 
Contribuição dos proprietários corresponde à entrada de 
recursos para a entidade a título de contribuição de partes 
externas, que estabelece ou aumenta a participação delas 
no patrimônio líquido da entidade. Exemplos: o aporte 
inicial de recursos na criação da entidade ou o aporte de 
recursos subsequente, inclusive quando da reestruturação.
Distribuição aos proprietários corresponde à saída de 
recursos da entidade a título de distribuição a partes 
externas, que representa retorno sobre a participação ou 
a redução dessa participação no patrimônio líquido da 
entidade. Exemplos: o retorno sobre investimento ou, no 
caso da extinção ou reestruturação da entidade, o retorno 
de qualquer recurso residual.
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Reservas de Lucros

Demais Reservas

Resultados Acumulados

(-) Ações / Cotas em Tesouraria

No Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP, 
2017) é possível conhecer com detalhes cada subgrupo do Ativo 
Circulante e do Ativo Não Circulante nas páginas 386-391.

As variações patrimoniais aumentativas e diminutivas são 
transações que promovem alterações nos elementos patrimoniais 
da entidade do setor público e que afetam o resultado. Essas 
variações patrimoniais, segundo o MCASP (2017, p. 148-149) podem 
ser definidas como:

Nessa esteira, o MCASP (2017, p. 149) nos mostra ainda em que 
situações configura-se uma variação patrimonial aumentativa e 
diminutiva, conforme segue:

1.5 | Variações Patrimoniais Aumentativas  
e Diminutivas

a. Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA): 
corresponde a aumentos na situação patrimonial líquida da 
entidade não oriundos de contribuições dos proprietários;
b. Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD): corresponde 
a diminuições na situação patrimonial líquida da entidade 
não oriundas de distribuições aos proprietários.
Para fins do Manual de Contabilidade Aplicado ao 
Setor Público, a receita sob o enfoque patrimonial será 
denominada de variação patrimonial aumentativa (VPA) e 
a despesa sob o enfoque patrimonial será denominada de 
variação patrimonial diminutiva (VPD). 

Considera-se realizada a variação patrimonial  
aumentativa (VPA):
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Para facilitar sua compreensão, você pode entender as 
variações patrimoniais aumentativas ou diminutivas, como sendo as 
operações relacionadas ao resultado das entidades do setor público, 
assim como tratamos as contas de receita, despesa e custos nas 
sociedades empresariais, certo?

O resultado do confronto entre as variações aumentativas 
e diminutivas mostrarão, ao final do exercício financeiro com a 
“apuração do resultado” se a entidade pública apresentou um 
resultado positivo ou negativo que, no caso, chamamos de superávit 
ou déficit, respectivamente.

Conforme o MCASP (2017), mensuração é o processo que 
consiste em determinar os valores pelos quais os elementos das 

1.6 | Mensuração de Ativos e Passivos

a. Nas transações com contribuintes e terceiros, quando 
estes efetuarem o pagamento ou assumirem compromisso 
firme de efetivá-lo, quer pela ocorrência de um fato 
gerador de natureza tributária, investidura na propriedade 
de bens anteriormente pertencentes à entidade, ou fruição 
de serviços por esta prestados;
b. Quando da extinção, parcial ou total, de um passivo, 
qualquer que seja o motivo, sem o desaparecimento 
concomitante de um ativo de valor igual ou maior;
c. Pela geração natural de novos ativos 
independentemente da intervenção de terceiros;
d. No recebimento efetivo de doações e subvenções.

Considera-se realizada a variação patrimonial  
diminutiva (VPD):

a. Quando deixar de existir o correspondente valor ativo, 
por transferência de sua propriedade para terceiro;
b. Diminuição ou extinção do valor econômico de um ativo;
c. Pelo surgimento de um passivo, sem o 
correspondente ativo.
O reconhecimento da variação patrimonial pode ocorrer em 
três momentos: para a variação patrimonial aumentativa, 
antes, depois ou no momento da arrecadação da receita 
orçamentária e para a variação patrimonial diminutiva, 
antes, depois ou no momento da liquidação da despesa 
orçamentária.
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demonstrações contábeis devem ser reconhecidos e apresentados 
nas demonstrações contábeis. Quanto ao objetivo da referida 
mensuração, temos que:

Bases de Mensuração de Ativos

O objetivo da mensuração é selecionar bases que reflitam 
de modo mais adequado o custo dos serviços, a capacidade 
operacional e a capacidade financeira da entidade de forma 
que seja útil para a prestação de contas e responsabilização 
(accountability) e tomada de decisão. A seleção da base de 
mensuração para ativos e passivos contribui para satisfazer 
aos objetivos da elaboração e divulgação da informação 
contábil pelas entidades do setor público ao fornecer 
informação que possibilita os usuários avaliarem:
a. O custo dos serviços prestados no período, em termos 
históricos ou atuais;
b. A capacidade operacional – a capacidade da entidade 
em dar suporte à prestação de serviços no futuro por meio 
de recursos físicos e outros; e
c. A capacidade financeira – a capacidade da entidade 
em financiar as suas próprias atividades.
A seleção da base de mensuração também pressupõe 
a avaliação do grau de observância das características 
qualitativas enquanto considera as restrições sobre a 
informação nas demonstrações contábeis.
A NBC TSP – Estrutura Conceitual não propõe uma 
única base de mensuração (ou a combinação de bases 
de mensuração) para todas as transações, eventos e 
condições. Ao invés disso, apresenta bases de mensuração 
para ativos e passivos que fornecem informações sobre o 
custo de serviços prestados, a capacidade operacional e 
a capacidade financeira da entidade, além da extensão na 
qual fornecem informação que satisfaça as características 
qualitativas, dentre as quais tem-se que: (MCASP, 2017, p. 
154-156)

Base de 
mensuração

Descrição
Entrada 

ou 
saída

Observável, 
ou não, no 
mercado

Específica, 
ou não, à 
entidade
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Fonte: MCASP (2017).

Valor de 
mercado (em 

mercado 
inativo)

Saída

Depende 
da técnica 

de 
atribuição 
de valor

Depende da 
técnica de 

atribuição de 
valor

Custo de 
reposição ou 
substituição

Custo mais econômico 
exigido para a entidade 
substituir o potencial 
de serviços de ativo 

(inclusive o montante 
que a entidade recebe a 
partir de sua alienação 
ao final da sua vida útil) 

na data do relatório.

Entrada Observável
Específica 

para a 
entidade

Preço líquido 
de venda

Montante que a entidade 
pode obter com a venda 
do ativo após deduzir os 

gastos para a venda.

Saída Observável
Específica 

para a 
entidade

Valor em uso

Valor presente, para a 
entidade, do potencial 

de serviços ou da 
capacidade de gerar 

benefícios econômicos 
remanescentes do ativo, 
caso este continue a ser 

utilizado, e do valor líquido 
que a entidade receberá 

pela sua alienação ao final 
da sua vida útil.

Saída
Não 

observável

Específica 
para a 

entidade

Custo 
histórico

Valor para se adquirir ou 
desenvolver um ativo, 
o qual corresponde ao 

caixa ou equivalentes de 
caixa ou o valor de outra 
importância fornecida à 

época de sua aquisição ou 
desenvolvimento.

Entrada
Geralmente 
observável

Específica 
para a 

entidade

Valor de 
mercado 

(quando o 
mercado 
é aberto, 
ativo e 

organizado)

Montante pelo qual um 
ativo pode ser trocado 
entre partes cientes e 

dispostas, em transação 
sob condições normais de 

mercado

Entrada 
e saída

Observável

Não 
específica 

para a 
entidade
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Base de 
mensuração

Descrição
Entrada 

ou 
saída

Observável, 
ou não, no 
mercado

Específica, 
ou não, à 
entidade

Custo 
histórico

Importância recebida 
para se assumir uma 

obrigação, a qual 
corresponde ao caixa 

ou equivalentes de 
caixa, ou ao valor de 

outra importância 
recebida à época 
na qual a entidade 

incorreu no passivo.

Entrada
Geralmente 
observável

Específica 
para a 

entidade

Custo de 
cumprimento 
da obrigação

Custos nos quais 
a entidade incorre 
no cumprimento 
das obrigações 

representadas pelo 
passivo, assumindo 

que o faz de maneira 
menos onerosa.

Entrada
Não 

observável

Específica 
para a 

entidade

Valor de 
mercado 

(quando o 
mercado é 

aberto, ativo e 
organizado)

Montante pelo qual 
um passivo pode ser 
liquidado entre partes 
cientes e interessadas 

em transação sob 
condições normais de 

mercado

Entrada 
e saída

Observável

Não 
específica 

para a 
entidade

Valor de 
mercado (em 

mercado 
inativo)

Saída

Depende da 
técnica de 

atribuição de 
valor

Depende da 
técnica de 
atribuição 
de valor

Bases de Mensuração de Passivos
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Avaliação patrimonial
Avaliação patrimonial é a atribuição de valor monetário 
a itens do ativo e do passivo decorrentes de julgamento 
fundamentado em consenso entre as partes e que traduza, 
com razoabilidade, a evidenciação dos atos e dos fatos 
administrativos.

Influência significativa
Influência significativa é o poder de uma entidade do setor 
público participar nas decisões de políticas financeiras e 

Custo de 
liberação

Montante que 
corresponde à baixa 

imediata da obrigação. 
Montante que o credor 
aceita no cumprimento 
da sua demanda, ou que 
terceiros cobrariam para 
aceitar a transferência do 

passivo do devedor.

Termo utilizado no 
contexto dos passivos 

para se referir ao 
mesmo conceito de 

preço líquido de venda 
utilizado no contexto 

dos ativos.

Saída Observável
Específica 

para a 
entidade

Preço 
presumido

Montante que a entidade 
racionalmente aceitaria 
na troca pela assunção 

do passivo existente.

Termo utilizado no 
contexto dos passivos 

para se referir ao mesmo 
conceito do custo de 

reposição para os ativos.

Entrada Observável
Específica 

para a 
entidade

Fonte: MCASP (2017).

De acordo com a NBC T 16.10, que trata da avaliação e 
mensuração de ativos e passivos em entidades do setor público, 
tem-se as seguintes definições:
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operacionais de outra entidade que dela receba recursos 
financeiros a qualquer título ou que represente participação 
acionária, sem controlar de forma individual ou conjunta 
essas políticas.

Mensuração
Mensuração é a constatação de valor monetário para 
itens do ativo e do passivo decorrente da aplicação 
de procedimentos técnicos suportados em análises 
qualitativas e quantitativas.

Reavaliação
Reavaliação é a adoção do valor de mercado ou de 
consenso entre as partes para bens do ativo.

Redução ao valor recuperável (impairment)
Redução ao valor recuperável (impairment) é a redução nos 
benefícios econômicos futuros ou no potencial de serviços 
de um ativo, que reflete um declínio na sua utilidade, além 
do reconhecimento sistemático por meio da depreciação.

Perda por desvalorização
Perda por desvalorização é o montante pelo qual o valor 
contábil de um ativo ou de unidade geradora de caixa 
excede seu valor recuperável.

Valor de aquisição
Valor de aquisição é a soma do preço de compra de um 
bem com os gastos suportados direta ou indiretamente 
para colocá-lo em condição de uso.

Valor justo (fair value)
Valor justo (fair value) é o valor pelo qual um ativo pode 
ser intercambiado ou um passivo pode ser liquidado 
entre partes interessadas que atuam em condições 
independentes e isentas ou conhecedoras do mercado.
operacionais de outra entidade que dela receba recursos 
financeiros a qualquer título ou que represente participação 
acionária, sem controlar de forma individual ou conjunta 
essas políticas.



U4 - Patrimônio público, plano de contas e registros patrimoniais 159

Esta NBC TSP – Estrutura Conceitual não propôs o valor justo 
(fair value) como uma das bases de mensuração para ativos e 
passivos. Em substituição, propôs o valor de mercado, o qual foi 
definido do mesmo modo que o valor justo, ou seja, o valor pelo 
qual um ativo pode ser trocado, ou um passivo extinto, entre partes 
conhecedoras, dispostas a isso, em transação sem favorecimentos.

No entanto, ressalta-se que a base de mensuração sob o valor 
justo ainda deverá permanecer em algumas normas editadas pelo 
IPSASB/IFAC após a estrutura conceitual e em algumas NBCs TSP 

Mensuração
Mensuração é a constatação de valor monetário para 
itens do ativo e do passivo decorrente da aplicação 
de procedimentos técnicos suportados em análises 
qualitativas e quantitativas.

Reavaliação
Reavaliação é a adoção do valor de mercado ou de 
consenso entre as partes para bens do ativo.
Redução ao valor recuperável (impairment)
Redução ao valor recuperável (impairment) é a redução nos 
benefícios econômicos futuros ou no potencial de serviços 
de um ativo, que reflete um declínio na sua utilidade, além 
do reconhecimento sistemático por meio da depreciação.

Perda por desvalorização
Perda por desvalorização é o montante pelo qual o valor 
contábil de um ativo ou de unidade geradora de caixa 
excede seu valor recuperável.

Valor de aquisição
Valor de aquisição é a soma do preço de compra de um 
bem com os gastos suportados direta ou indiretamente 
para colocá-lo em condição de uso.

Valor justo (fair value)
Valor justo (fair value) é o valor pelo qual um ativo pode 
ser intercambiado ou um passivo pode ser liquidado 
entre partes interessadas que atuam em condições 
independentes e isentas ou conhecedoras do mercado.
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Valor bruto contábil
Valor bruto contábil é o valor do bem registrado na 
contabilidade, em uma determinada data, sem a dedução 
da correspondente depreciação, amortização ou 
exaustão acumulada.

Valor líquido contábil
Valor líquido contábil é o valor do bem registrado na 
contabilidade, em determinada data, deduzido da 
correspondente depreciação, amortização ou exaustão 
acumulada.

Valor realizável líquido
Valor realizável líquido é a quantia que a entidade do setor 
público espera obter com a alienação ou a utilização de 
itens de inventário quando deduzidos os gastos estimados 
para seu acabamento, alienação ou utilização.

Valor recuperável
Valor recuperável é o valor de mercado de um ativo menos 
o custo para a sua alienação, ou o valor que a entidade do 
setor público espera recuperar pelo uso futuro desse ativo 
nas suas operações, o que for maior. (MCASP, 2017, p. 158)            

Questão para reflexão

De uma forma mais ampla, o patrimônio público pertence a todos 
nós, cidadãos, uma vez que são os recursos oriundos dos tributos que 
pagamos que constituem os bens, direitos, e obrigações assumidos 
pelo Estado. Sendo assim, qual a responsabilidade do contador e do 
gestor público sobre os registros contábeis e as informações que são 
prestadas aos órgãos de controle e à sociedade?

convergidas, pois o IPSASB/IFAC, organismos internacionais de 
contabilidade, gradualmente, irão rever as bases de mensuração 
constante das IPSAS de modo a excluir o valor justo. Trata-se 
do projeto denominado Mensurações no Setor Público (Public 
Sector Measurement).

A NBC T 16.9, por sua vez, que trata da depreciação, amortização 
e exaustão de ativos define conceitos importantes na avaliação e 
mensurações destes, vejamos:
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Atividades de aprendizagem

1. No que diz respeito à contabilização da depreciação do Imobilizado, 
cuja aplicação passou a ser obrigatória para as entidades do setor públicos, 
quais os métodos que podem ser utilizados para essa avaliação?

2. Em relação ao patrimônio líquido explique, com suas palavras, por 
que é também utilizada a expressão “situação patrimonial líquida” para 
defini-lo.
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Plano de contas e registros patrimoniais

2.1 | Conceito de plano de contas

2.2 | Objetivo de um plano de contas

Mais do que o caráter obrigatório, a utilização do Plano de Contas 
Aplicado ao Setor Público (PCASP) visa garantir a transparência 
do setor público por meio da padronização dos registros que na 
sequência serão consolidados pela União.

A consolidação das contas públicas é um desafio e tanto, porém, 
é a maneira que temos para demonstrar de forma integral a situação 
econômico-financeira do país e a forma como os entes públicos 
têm aplicado os tributos pagos pela população.

Nesta seção, portanto, veremos como as organizações públicas 
devem registrar as operações que ocorrem no dia a dia da 
administração e os reflexos disso no controle, no orçamento, no 
patrimônio e no resultado da entidade.

O plano de contas constitui-se da reunião de todas as contas/
codificações que orientam o registro das operações de uma 
entidade.  O MCASP (2017) o define como sendo a estrutura básica 
da escrituração contábil, formada por uma relação padronizada de 
contas contábeis, que permite o registro contábil dos atos e fatos 
praticados pela entidade de maneira padronizada e sistematizada, 
bem como a elaboração de relatórios gerenciais.

O PCASP alinha-se a esta finalidade por meio da padronização 
da forma de registro contábil para a extração de informações 
para esses usuários. Dessa forma, podemos citar como objetivos 
do PCASP:

Introdução à seção

Seção 2
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2.3 | Conta contábil

A conta contábil, por sua vez, é representada pelo código, 
também conhecido como rubrica, que recebe os lançamentos 
contábeis de todas as movimentações ocorridas na entidade. Por 
meio das contas contábeis é possível identificar em que a entidade 
está gastando seus recursos, quais são suas origens de receita, que 
obrigações está assumindo com terceiros, entre outras operações.

a. Padronizar os registros contábeis das entidades do 
setor público;
b. Distinguir os registros de natureza patrimonial, 
orçamentária e de controle;
c. Atender à administração direta e à administração 
indireta das três esferas de governo, inclusive quanto às 
peculiaridades das empresas estatais dependentes e dos 
Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS);
d. Permitir o detalhamento das contas contábeis, a partir 
do nível mínimo estabelecido pela STN, de modo que possa 
ser adequado às peculiaridades de cada ente;
e. Permitir a consolidação nacional das contas públicas;
f. Permitir a elaboração das Demonstrações Contábeis 
Aplicadas ao Setor Público (DCASP) e dos demonstrativos 
do Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) 
e do Relatório de Gestão Fiscal (RGF);
g. Permitir a adequada prestação de contas, o 
levantamento das estatísticas de finanças públicas, a 
elaboração de relatórios nos padrões adotados por 
organismos internacionais – a exemplo do Government 
Finance Statistics Manual (GFSM) do Fundo Monetário 
Internacional (FMI), bem como o levantamento de outros 
relatórios úteis à gestão;
h. Contribuir para a adequada tomada de decisão e para 
a racionalização de custos no setor público; e
i. Contribuir para a transparência da gestão fiscal e para 
o controle social.
A utilização do PCASP é obrigatória para todos os órgãos 
e entidades da administração direta e da administração 
indireta dos entes da Federação, incluindo seus fundos, 
autarquias, inclusive especiais, fundações, e empresas 
estatais dependentes. A utilização do PCASP é facultativa 
para as demais entidades. (MCASP, 2017, p. 340-341)
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As contas contábeis do Plano de Contas Aplicado ao Setor 
Público (PCASP) são identificadas por códigos com 7 níveis de 
desdobramento, compostos por 9 dígitos, de acordo com a 
seguinte estrutura:

Tal codificação é aplicável a todas as classes que compõe o plano 
de contas padrão, de utilização em âmbito nacional, conforme 
segue no tópico seguinte.

Uma das principais funções do plano padrão, senão a mais 
relevante, é promover a consolidação nacional, incluindo todas as 
entidades da Federação. Por essa razão, inclusive, o plano possui 
caráter obrigatório em sua essência, podendo ser flexibilizado em 
alguns níveis para atender às demandas de cada Estado/Município.

A estrutura básica do plano padrão, atualmente, é composta por:

Fonte: MCASP (2017).

2.4 | Plano de contas padrão

PCASP

1 - Ativo
1.1 - Ativo Circulante
1.2 - Ativo Não Circulante

2 - Passivo e Patrimônio Líquido
2.1 - Passivo Circulante
2.2 - Passivo Não Circulante
2.3 - Patrimônio Líquido
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O lado esquerdo do plano, classes 1, 3, 5 e 7 tem natureza 
devedora, ao passo que o lado direito do plano, classes 2, 4, 6 e 
8 possuem natureza credora. Todas as operações das entidades 
públicas brasileiras devem ser registradas, necessariamente, por 
meio do referido plano de contas.

Para saber mais

A estrutura completa do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público 
(PCASP) pode ser obtida na página do Tesouro Nacional, no endereço 
<http://tesouro.fazenda.gov.br/pcasp>. Acesso em: 3 maio 2018.

Fonte: MCASP (2017).

3 - Variação Patrimonial Diminutiva
3.1 - Pessoal e Encargos
3.2 - Benefícios Previdenciários e 
Assistenciais
3.3 - Uso de Bens, Serviços e Consumo 
de Capital Fixo
3.4 - Variações Patrimoniais Diminutivas 
Financeiras
3.5 - Transferências Concedidas
3.6 - Desvalorização e Perda de Ativos
3.7 - Tributárias
3.9 - Outras Variações Patrimoniais 
Diminutivas

4 - Variação Patrimonial Aumentativa
4.1 - Impostos, Taxas e Contribuições 
de Melhoria
4.2 - Contribuições
4.3 - Exploração e vendas de bens, 
serviços e direitos
4.4 - Variações Patrimoniais 
Aumentativas Financeiras
4.5 - Transferências Recebidas
4.6 - Valorização e Ganhos com Ativos
4.9 - Outras Variações Patrimoniais 
Aumentativas

5 - Controles da Aprovação do 
Planejamento e Orçamento
5.1 Planejamento Aprovado
5.2 - Orçamento Aprovado
5.3 - Inscrição de Restos a Pagar

6 - Controles da execução do 
Planejamento e Orçamento
6.1 - Execução do Planejamento
6.2 - Execução do Orçamento
6.3 - Execução de Restos a Pagar

7 - Controles Devedores
7.1 - Atos Potenciais
7.2 - Administração Financeira
7.3 - Dívida Ativa
7.4 - Riscos Fiscais
7.5 - Consórcios Públicos
7.8 - Custos
7.9 - Outros Controles

8 - Controles Credores
8.1 - Execução dos Atos Potenciais
8.2 - Execução da Administração 
Financeira
8.3 - Execução da Dívida Ativa
8.4 - Execução dos Riscos Fiscais
8.5 - Execução dos Consórcios 
Públicos
8.8 - Apuração de Custos
8.9 - Outros Controles

http://tesouro.fazenda.gov.br/pcasp
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A grande diferença entre a contabilidade aplicada ao setor público 
e a contabilidade empresarial, privada, são os muitos subsistemas 
pelos quais um registro contábil deve passar em algumas situações. 
Isto porque existem casos em que um fato pode exigir o lançamento 
nas classes patrimoniais e de controle orçamentário.

Ocorre que, no setor público, a figura do orçamento é bastante 
presente, haja vista a importância da famosa Lei n. 4.320/64, que 
trata das normas gerais de Direito Financeiro para elaboração e 
controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos 
Municípios e do Distrito Federal.

Por muito tempo, a contabilidade realizada nas repartições 
públicas tinha o enfoque, pura e simplesmente, sob o aspecto 
orçamentário. Por conta disso, as informações geradas e divulgadas 
pela contabilidade pública não retratavam com fidelidade a 
integridade dos registros.

Com as mudanças pelas quais a contabilidade aplicada ao setor 
público passou nos últimos anos, em especial devido ao processo 
de harmonização ao padrão internacional de contabilidade, 
os órgãos públicos tiveram de se adequar à nova realidade. Tal 
realidade representou o devido reconhecimento dos reflexos das 
operações da entidade não somente sob a questão orçamentária, 
mas também patrimonial e de controle, trazendo à tona então, a 
contabilidade integral. 

Dentre as muitas operações que um órgão público realiza 
diariamente, a arrecadação das receitas e o empenho das despesas 
são os casos mais frequentes. Em função disso, na sequência 
são apresentados alguns lançamentos dessa natureza, como 
exemplificação do conteúdo exposto até o momento. Vejamos o 
exemplo apresentado pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao 
Setor Público (2017, p. 149-153):

2.6 | Exemplo de lançamentos básicos na 
contabilidade aplicada ao setor público conforme 
Secretaria do Tesouro Nacional – STN

2.5 | Registros patrimoniais
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Reconhecimento da VPA antes da ocorrência da arrecadação da 
receita orçamentária

Exemplo:

Considere que o fato gerador do Imposto sobre a Propriedade 
Predial e Territorial Urbana (IPTU) ocorre no dia 1º de janeiro de 
cada ano. Nesse caso, o reconhecimento do direito e da VPA deve 
ser feito no momento do fato gerador e não no momento da 
arrecadação, que ocorrerá futuramente.

a. No momento do fato gerador (1º de janeiro):

Natureza da informação: patrimonial

D 1.1.2.1.x.xx.xx Créditos Tributários a Receber (P)

C 4.1.1.2.x.xx.xx Impostos Sobre Patrimônio e a Renda

Neste caso, o registro da VPA aumenta o resultado patrimonial, 
constituindo um fato modificativo.

b. No momento da arrecadação:

Natureza da informação: patrimonial

D 1.1.1.1.1.xx.xx Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda  
Nacional (F)

C 1.1.2.1.x.xx.xx Créditos Tributários a Receber (P)

Natureza da informação: orçamentária

D 6.2.1.1.x.xx.xx Receita a Realizar

C 6.2.1.2.x.xx.xx Receita Realizada

Natureza da informação: controle

D 7.2.1.1.x.xx.xx Controle da Disponibilidade de Recursos

C 8.2.1.1.1.xx.xx Disponibilidade por Destinação de  
Recursos (DDR)

No momento da arrecadação há troca de um direito por caixa, 
constituindo um fato permutativo.

Reconhecimento da VPA após a ocorrência da arrecadação da 
receita orçamentária
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Considere o recebimento antecipado de valores provenientes da 
venda a termo de serviços. Nesse caso, a receita orçamentária é 
registrada antes da ocorrência do fato gerador, ou seja, a VPA ocorre 
em momento posterior à arrecadação da receita orçamentária. 
Há troca de um direito (entrada antecipada dos valores) por 
uma obrigação de prestar o serviço, constituindo uma variação 
patrimonial qualitativa.

Natureza da informação: patrimonial

D 1.1.1.1.1.xx.xx Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda  
Nacional (F)

C 2.2.9.1.x.xx.xx Variação Patrimonial Aumentativa Diferida (P)

Natureza da informação: orçamentária

D 6.2.1.1.x.xx.xx Receita a Realizar

C 6.2.1.2.x.xx.xx Receita Realizada

Natureza da informação: controle

D 7.2.1.1.x.xx.xx Controle da Disponibilidade de Recursos

C 8.2.1.1.1.xx.xx Disponibilidade por Destinação de  
Recursos (DDR)

Quando o serviço for prestado, ocorrerá o fato gerador da 
variação patrimonial aumentativa, causando impacto no resultado 
da entidade pública:

Natureza da informação: patrimonial

D 2.2.9.1.x.xx.xx Variação patrimonial aumentativa (VPA)  
diferida (P)

C 4.3.3.1.x.xx.xx Valor bruto de exploração de bens e direitos e 
prestação de serviços

Reconhecimento da VPA junto com a ocorrência da arrecadação 
da receita orçamentária

Quando ocorrer o recebimento de valores provenientes da 
venda de serviços concomitantemente com a prestação do serviço, 
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a receita orçamentária é contabilizada junto com a ocorrência do 
fato gerador:

Natureza da informação: patrimonial

D 1.1.1.1.1.xx.xx Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda  
Nacional (F)

C 4.3.3.1.x.xx.xx Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e 
Prestação de Serviços

Natureza da informação: orçamentária

D 6.2.1.1.x.xx.xx Receita a Realizar

C 6.2.1.2.x.xx.xx Receita Realizada

Natureza da informação: controle

D 7.2.1.1.x.xx.xx Controle da Disponibilidade de Recursos

C 8.2.1.1.1.xx.xx Disponibilidade por Destinação de  
Recursos (DDR)

Reconhecimento da VPD antes da ocorrência da liquidação da 
despesa orçamentária

O 13° salário, a ser pago no final do ano, deve ser reconhecido a 
cada mês trabalhado, ou seja, uma variação patrimonial diminutiva 
deve ser reconhecida mensalmente, mas o empenho, liquidação 
e pagamento da despesa orçamentária só acontecerá no mês  
do pagamento:

Natureza da informação: patrimonial

D 3.1.1.1.x.xx.xx Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos 
pelo RPPS

C 2.1.1.1.1.xx.xx Pessoal a Pagar – 13º Salário (P)

No mês do pagamento, então, haverá o registro da  
despesa orçamentária.

a. No empenho da dotação orçamentária:

Natureza da informação: orçamentária

D 6.2.2.1.1.xx.xx Crédito Disponível
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C 6.2.2.1.3.01.xx Crédito Empenhado a Liquidar

Natureza da informação: controle

D 8.2.1.1.1.xx.xx Disponibilidade por Destinação de  
Recursos (DDR)

C 8.2.1.1.2.xx.xx DDR Comprometida por Empenho

Natureza da informação: orçamentária

D 6.2.2.1.3.01.xx Crédito Empenhado a Liquidar

C 6.2.2.1.3.02.xx Crédito Empenhado em Liquidação

Natureza da informação: patrimonial

D 2.1.1.1.1.xx.xx Pessoal a Pagar – 13º Salário (P)

C 2.1.1.1.1.xx.xx Pessoal a Pagar – 13º Salário (F)

b. Na liquidação:

Natureza da informação: orçamentária

D 6.2.2.1.3.02.xx Crédito Empenhado em Liquidação

C 6.2.2.1.3.03.xx Crédito Empenhado Liquidado a Pagar

Natureza da informação: controle

D 8.2.1.1.2.xx.xx DDR Comprometida por Empenho

C 8.2.1.1.3.xx.xx DDR Comprometida por Liquidação e  
Entradas Compensatórias

c. Na saída do recurso financeiro:

Natureza da informação: patrimonial

D 2.1.1.1.1.xx.xx Pessoal a Pagar – 13º Salário (F)

C 1.1.1.1.1.xx.xx Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda 
Nacional (F)

Natureza da informação: orçamentária

D 6.2.2.1.3.03.xx Crédito Empenhado Liquidado a Pagar

C 6.2.2.1.3.04.xx Crédito Empenhado Liquidado Pago

Natureza da informação: controle

D 8.2.1.1.3.xx.xx DDR Comprometida por Liquidação e  
Entradas Compensatórias

C 8.2.1.1.4.xx.xx DDR Utilizada
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Reconhecimento da VPD após a liquidação da  
despesa orçamentária

Quando há uma concessão de suprimento de fundos, a despesa 
orçamentária é empenhada, liquidada e paga no ato da concessão e 
só com a prestação de contas do suprido é que há o efetivo registro 
da variação patrimonial diminutiva.

a. No empenho da dotação orçamentária:

Natureza da informação: orçamentária

D 6.2.2.1.1.xx.xx Crédito Disponível

C 6.2.2.1.3.01.xx Crédito Empenhado a Liquidar

Natureza da informação: controle

D 8.2.1.1.1.xx.xx Disponibilidade por Destinação de  
Recursos (DDR)

C 8.2.1.1.2.xx.xx DDR Comprometida por Empenho

b. Na liquidação:

Natureza da informação: orçamentária

D 6.2.2.1.3.01.xx Crédito Empenhado a Liquidar

C 6.2.2.1.3.03.xx Crédito Empenhado Liquidado a Pagar

Natureza da informação: controle

D 8.2.1.1.2.xx.xx DDR Comprometida por Empenho

C 8.2.1.1.3.xx.xx DDR Comprometida por Liquidação e  
Entradas Compensatórias

Natureza da informação:

D 1.1.3.1.x.xx.xx Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a 
Terceiros (P)

C 2.1.8.9.x.xx.xx Suprimento de Fundos a Pagar (F)

c. Saída do recurso financeiro:

Natureza da informação: patrimonial

D 2.1.8.9.x.xx.xx Suprimento de Fundos a Pagar (F)

C 1.1.1.1.x.xx.xx Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda  
Nacional (F)

Natureza da informação: orçamentária

D 6.2.2.1.3.03.xx Crédito Empenhado Liquidado a Pagar

C 6.2.2.1.3.04.xx Crédito Empenhado Liquidado Pago
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Natureza da informação: controle

D 8.2.1.1.3.xx.xx DDR Comprometida por Liquidação e  
Entradas Compensatórias

C 8.2.1.1.4.xx.xx DDR Utilizada

d. Na prestação de contas:

Natureza da informação: patrimonial

D 3.x.x.x.x.xx.xx Variação Patrimonial Diminutiva

C 1.1.3.1.x.xx.xx Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a 
Terceiros (P)

Reconhecimento da VPD junto com a liquidação da  
despesa orçamentária

Quando ocorrer liquidação da despesa orçamentária 
concomitantemente com a prestação do serviço, a despesa 
orçamentária e o fato gerador da variação patrimonial diminutiva 
são contabilizados juntos:

a. No empenho da dotação orçamentária:

Natureza da informação: orçamentária

D 6.2.2.1.1.xx.xx Crédito Disponível

C 6.2.2.1.3.01.xx Crédito Empenhado a Liquidar

Natureza da informação: controle

D 8.2.1.1.1.xx.xx Disponibilidade por Destinação de  
Recursos (DDR)

C 8.2.1.1.2.xx.xx DDR Comprometida por Empenho

b. Liquidação e reconhecimento da variação  
patrimonial diminutiva:

Natureza da informação: orçamentária

D 6.2.2.1.3.01.xx Crédito Empenhado a Liquidar

C 6.2.2.1.3.03.xx Crédito Empenhado Liquidado a Pagar

Natureza da informação: controle

D 8.2.1.1.2.xx.xx DDR Comprometida por Empenho

C 8.2.1.1.3.xx.xx DDR Comprometida por Liquidação e  
Entradas Compensatórias
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Natureza da informação: patrimonial

D 3.x.x.x.x.xx.xx Variação Patrimonial Diminutiva

C 2.1.8.x.x.xx.xx Demais Obrigações a Curto Prazo (F)

c. Saída do recurso financeiro:

Natureza da informação: patrimonial

D 2.1.8.x.x.xx.xx Demais Obrigações a Curto Prazo (F)

C 1.1.1.1.1.xx.xx Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 
(F)

Natureza da informação: orçamentária

D 6.2.2.1.3.03.xx Crédito Empenhado Liquidado a Pagar

C 6.2.2.1.3.04.xx Crédito Empenhado Liquidado Pago

Natureza da informação: controle

D 8.2.1.1.3.xx.xx DDR Comprometida por Liquidação e  
Entradas Compensatórias

C 8.2.1.1.4.xx.xx DDR Utilizada

Os lançamentos ora apresentados não representam, 
evidentemente, a totalidade das situações que ocorrem no setor 
público, mesmo porque a complexidade da administração pública 
sempre trará situações novas que precisaram ser estudadas para 
a correta contabilidade. Contudo, os exemplos supracitados são 
um bom começo para você se ambientar que as operações do 
setor público.

Questão para reflexão

O Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) afirma 
que o PCASP é de utilização obrigatória para todos os órgãos e 
entidades da administração direta e da administração indireta dos entes 
da Federação, incluindo seus fundos, autarquias, inclusive especiais, 
fundações, e empresas estatais dependentes. Contudo, o manual trata 
de uma situação excepcional em que a utilização do PCASP é facultada. 
Que situação seria essa?

As empresas de economia mista independentes, por exemplo, são 
empresas privadas cujo acionista majoritário é o Poder Público. Nesses 
casos, por exemplo, a utilização do PCASP é facultada.
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Para concluir o estudo da unidade

Fique ligado

Atividades de aprendizagem

1. Retome a estrutura dos grupos de contas que foi apresentado no 
início da seção e liste quais são as classes que compõe o plano e indique 
se o saldo das referidas contas tem natureza credora ou devedora.

2. Sobre o processo de harmonização das normas contábeis aos padrões 
internacionais, inclusive no que diz respeito à contabilidade aplicada ao 
setor público, qual (is) mudanças se destacaram nos últimos anos?

É inegável que a modernização da ciência contábil enalteceu 
sua contribuição para o bom funcionamento das organizações e, 
simultaneamente a isso, trouxe também maior responsabilidade 
para o profissional de contabilidade. No âmbito do setor público, 
essa responsabilidade se estende ainda para a responsabilidade fiscal 
e os demais regramentos que norteiam a administração pública.

Por essa razão, é fundamental que a contabilidade dos órgãos 
públicos retrate com fidelidade a real situação do patrimônio público, 
de forma a prestar contas adequadamente para a sociedade daquilo 
que lhe é de direito.

Nesse sentindo, vale reiterar que, paralelo aos registros contábeis, 
temos ainda a necessidade de dar transparência a tais registros, 
por meio das demonstrações financeiras que são publicadas 
regularmente pelos órgãos públicos, além é claro, dos outros 
instrumentos de transparência.

Nesta unidade vimos como o patrimônio público é constituído. 
Percebemos que no setor público o patrimônio, a exemplo do 
setor privado, é representado pelo conjunto dos bens, direitos 
e obrigações que determinado órgão ou administração possui. 
O que sofre eventuais modificações são os subgrupos de contas 
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Atividades de aprendizagem da unidade

que são utilizados para os registros contábeis e evidenciação nas 
demonstrações financeiras, que devem ser apropriados à realidade 
do setor público.

Além disso, o registro e controle do patrimônio público exige 
maior cautela dos envolvidos pelo fato de ser constituído por 
recursos públicos, arrecadados por meio dos tributos pagos por 
todos os cidadãos. Sendo assim, avanços na contabilidade são 
aplicados ao setor público.  

Na sequência tratamos do plano de contas aplicado ao setor 
público, o PCASP. Por meio dele, as entidades têm condições de 
classificar corretamente suas operações de forma padronizada, isto 
é, todos os entes da Federação registram suas receitas, despesas e 
demais operações obedecendo a uma mesma estrutura padrão. Tal 
padronização é utilizada para promover a consolidação das contas 
públicas nacionais.

Finalmente, apresentamos alguns exemplos de registros típicos 
da administração pública, utilizando a codificação do PCASP para que 
você tivesse a oportunidade de observar como é o funcionamento 
da contabilidade aplicada ao setor público.

1. O patrimônio é representado pelo conjunto de bens, direitos e 
obrigações vinculados a uma pessoa ou a uma entidade. Sendo assim, ele 
abrange tudo aquilo que a entidade tem, em termos de disponibilidades e 
exigibilidades. Em se tratando do setor público, o caso do lançamento do 
valor do IPTU para um determinado exercício financeiro constitui um (a):

a) Passivo
b) Direito
c) Obrigação

2. O Plano de Contas corresponde à estrutura de informações para 
identificação, mensuração, avaliação, registro de controle e evidenciação 
dos atos e dos fatos da gestão do patrimônio público, com o objetivo de 
orientar o processo de decisão, a prestação de contas e a instrumentalização 
do controle social. Posto isto, a execução de um consórcio público, por 
exemplo, seria registrada em qual grupo de contas do Plano de Contas 
Aplicado ao Setor Público – PCASP:

d) Bem
e) Patrimônio líquido
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a) Contas Patrimoniais
b) Contas de Resultado
c) Contas Orçamentárias

d) Contas de Transição
e) Contas de Controle

3. Representada por uma codificação, também conhecido como rubrica, 
que recebe os lançamentos contábeis de todas as movimentações 
ocorridas na entidade, por meio dela (e) é possível identificar em que a 
entidade está gastando seus recursos, quais são suas origens de receita, 
que obrigações está assumindo com terceiros, entre outras operações. 
Estamos falando da(o):

a) Sistema de informação
b) Superávit
c) Conta contábil

4. A situação patrimonial líquida é a diferença entre os ativos e os passivos 
após a inclusão de outros recursos e a dedução de outras obrigações, 
reconhecida no Balanço Patrimonial como patrimônio líquido. A situação 
patrimonial líquida pode ser um montante positivo ou negativo. No setor 
público esse resultado positivo ou negativo é conhecido como:

a) Superávit e déficit.
b) Receita e despesa.
c) Lucro e prejuízo.
d) Resultado operacional e dívida consolidada.
e) Rentabilidade e endividamento.

5. As variações patrimoniais aumentativas e diminutivas são transações 
que promovem alterações nos elementos patrimoniais da entidade do 
setor público e que afetam o resultado. Essas variações patrimoniais 
podem ser Aumentativas (VPA) ou Diminutivas (VPD). Nesse sentido, 
podemos associar, respectivamente, as VPD’s a:

a) Orçamento e execução.
b) Liquidez e endividamento.
c) Superávit e déficit.

d) Déficit
e) Orçamento

d) Receita e despesa.
e) Orçamento e controle.
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