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Administrador interno: avaliação do desempenho geral da

entidade pública

Analista externo: objetivos mais específicos de acordo com

a posição de   credor   ou   sociedade 
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Regras “premissas” históricas da contabilidade pública gaúcha
Será que não devem mudar?

1. Contador ou controlador interno passou no concurso e se virá sozinho (na faculdade teve 
somente uma ou duas disciplinas de pública)

2. Prefeitos e secretários não gostam de dar treinamento ao contador;
3. Contador público não pode ter assessoria contábil, tem que saber por conta;
4. Quando consegue assessoria, deve ser licitada e o menor preço ganha;

5. Não pode ter plano de carreira no setor público;
6. Se estudar, é por conta própria, não aumenta salário, não evoluiu (desmotivação total);

7. Qual a estrutura para a contabilidade trabalhar? Tecnologia, pessoas, salas, etc.;
8. Mas tem que fazer uma contabilidade padrão FIFA em 2021.

9. Contadores podem participar dos webinar? Internet bloqueadas, sem fone e sem áudio.



Professor Pós-Doutor Eduardo Marostica



Professor Pós-Doutor Eduardo Marostica



ERA DIGITAL

O que é essa tal de ERA DIGITAL?



ERA DIGITAL

A transformação digital, a modernização tecnológica e a

automação de processos são uma realidade nos dias atuais.

A Administração Pública não pode ficar para traz, devendo

seguir esse avanço para atender a sociedade com maior

agilidade e transparência.

Nesse sentido, a Contabilidade Aplicada ao Setor Público

deve estar alinhada às tecnologias e atualizações

constantes que vem ocorrendo nos últimos tempos.

SITUAÇÃO QUE FOI IMPOSTA À CONTABILIDADE PELA 

LEI DA TRANSPARENCIA E PELA STN

Lei nº 12.527-2001 (Lei de Acesso à informação)
Lei nº 12.741-2012 (Lei da Transparência Fiscal)
Lei nº 12.846-2013 (Lei anticorrupção)



TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI

Faz muito tempo que a contabilidade se utiliza da TI para efetuar suas

rotinas, com sistemas que fazem o gerenciamento da parte orçamentária,

patrimonial, financeira, entre outras, mas agora, com a facilidade de

acesso à internet, através de computadores e smartphones, o

controle social está mais atuante e muito mais dinâmico, com isso, novas

funcionalidades da estrutura de TI são necessárias aos profissionais

contábeis.

ANTIGAMENTE A TI ERA USADA INTERNAMENTE PARA 

CONTABILIZAR, AGORA É USADA PARA EVIDENCIAR 

RESULTADOS E DADOS

Com a convergência às normas internacionais de contabilidade o

contador público deve estar inserido em um processo de educação

continuada, para manter-se atualizado aos novos cenários que se

apresentam, mas de nada adianta estar atualizado às normativas e não

se adequar aos avanços tecnológicos.



CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVADA
MUDANDO JUNTO E MIGRANDO PARA A ERA DIGITAL

TI + CONTABILIDADE = CONTABILIDADE DIGITAL

Na área privada - Decreto nº 6.022, de 22 de janeiro de 
2007, o Sistema Público de Escrituração Digital (Sped)

Na área pública – SIAPC, SFINGE, AUDESP, ETC

Três grandes projetos: Escrituração Contábil Digital, 
Escrituração Fiscal Digital e a NF-e - Ambiente 
Nacional

TUDO ASSINADO E TRANSMITIDO DE FORMA DIGITAL
CERTIFICADO DIGITAL, A GRANDE ENCRENCA



INCONSISTÊNCIA POR CRUZAMENTO DE DADOS EXTERNOS

DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO, FINANÇAS PÚBLICAS

- Site da prefeitura – portal da transparência
- SICONFI
- Site do TCE – gerados via SIAPC
- Licitacon
- Sefaz – por meio das notas eletrônicas
- Bancos – movimento bancário – aqui tem sigilo
- Outros diversos



CRUZAMENTO DE DADOS INTERNOS
CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E FINANÇAS

- Balancete orçamentário com contabilidade
- Balancete contábil com o próprio balancete 

contábil
- Receita com contábil
- Despesa com contábil
- Bancos com contábil
- Folha com contábil



1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições, 
encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receitas.

2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, encargos, multas, ajustes para perdas.
3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, 
previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.

4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e ajuste para perdas
5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das provisões por competência

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

7. Bens móveis e imóveis; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recup

8. Bens de infraestrutura; depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável
9. Bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor 
recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP)

10. Obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.

11. Obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc.).

12. Provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.

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

14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.
15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados 
como intangíveis e eventuais amortização, reavaliação e redução ao valor recuperável.

16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortização e redução a valor recuperável.

17. Investimentos permanentes, e respetivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.
18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.

19. Demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.

Resumindo PORTARIA 548/2015-PRAZOS



Conferências a realizar

BALANÇO 
PATRIMONIAL

BALANCETE DA 
RECEITA

BALANCETE DA 
DESPESA

SALDOS DE 
BANCO

RELATÓRIOS DO 
ALMOXARIFADO

BALANCETE 
CONTABILIZAÇÃO 

PATRIMÔNIO

RELATÓRIOS DE 
RESTOS A PAGAR

CONTAS A 
RECEBER

OUTROS 
TANTOS



Retrospectiva da evolução na minha vida profissional

-Em 1996 não existia nada – Contador entregou balanço de 1995 em outubro de 1996;
-Em 2000 TCE gaúcho inventou o SIAPC e tivemos que fechar o balanço em janeiro de 2001;
-Em 2000 surge a LRF
-Portaria 163/2001 muda o registro da despesa e da receita visando a consolidação 
nacional;
-Portaria Interministerial STN/SOF n° 338/2006, as categorias econômicas foram divididas 
em Receitas Correntes Intra-orçamentárias e Receitas de Capital Intra-orçamentárias;
-Surge o MCASP e muda para ser atualizado todos anos;
-Em 2008 surgem as NBCASP
-Logo depois as NBCASP foram alteradas e continuam sendo alteradas e atualizadas;
-Em 2011, norma de custos
- Depois novo ementário da receita
- Saimos de SISTN, para SICONFI, agora MSC
- Portaria 548/2015 e portaria 634/2013

E não podemos esquecer:
Lei nº 12.527-2001 (Lei de Acesso à informação)
Lei nº 12.741-2012 (Lei da Transparência Fiscal)
Lei nº 12.846-2013 (Lei anticorrupção)



                    1.1.2.5.0.00.00 - Dívida Ativa Tributaria 25.346,46

                        1.1.2.5.1.00.00 - Dívida Ativa Tributaria - Consolidação 25.346,46

                        1.1.2.5.2.00.00 - Dívida Ativa Tributária - Intra OFSS 0,00

                        1.1.2.5.3.00.00 - Dívida Ativa Tributária - Inter OFSS - União 0,00

                        1.1.2.5.4.00.00 - Dívida Ativa Tributária - Inter OFSS - Estado 0,00

                        1.1.2.5.5.00.00 - Dívida Ativa Tributaria - Inter OFSS - Município 0,00

                    1.1.2.6.0.00.00 - Dívida Ativa não Tributaria 17.111,45

                        1.1.2.6.1.00.00 - Dívida Ativa não Tributaria - Consolidação 17.111,45

                        1.1.2.6.2.00.00 - Dívida Ativa Não Tributaria - Intra OFSS 0,00

                        1.1.2.6.3.00.00 - Dívida Ativa Não Tributaria - Inter OFSS - União 0,00

                        1.1.2.6.4.00.00 - Dívida Ativa Não Tributaria - Inter OFSS - Estado 0,00

                        1.1.2.6.5.00.00 - Dívida Ativa Não Tributaria - Inter OFSS - 

                        Município 
0,00

                    1.1.2.9.0.00.00 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo 0,00

                        1.1.2.9.1.00.00 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo - 

                        Consolidação 
0,00

                        1.1.2.9.2.00.00 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo - 

                        Intra OFSS 
0,00

                        1.1.2.9.3.00.00 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo - 

                        Inter OFSS - União 
0,00

                        1.1.2.9.4.00.00 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo - 

                        Inter OFSS - Estado 
0,00

                        1.1.2.9.5.00.00 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo - 

                        Inter OFSS - Município 
0,00

Verificação no Siconfi – pela STN

PORTARIA 548/2015-PRAZOS





Ranking da Qualidade da Informação Contábil Fiscal Estadual no 

Siconfi

http://www.tesourotransparente.gov.br/visualizacao/ranking-da-qualidade-da-informacao-contabil-e-fiscal-
estadual?fbclid=IwAR2kuA6OpXoIyDwYWcltrj4Fm3sks1oiHPYJEDwTKetKy2cEmW0JtBegYKc

http://www.tesourotransparente.gov.br/visualizacao/ranking-da-qualidade-da-informacao-contabil-e-fiscal-estadual?fbclid=IwAR2kuA6OpXoIyDwYWcltrj4Fm3sks1oiHPYJEDwTKetKy2cEmW0JtBegYKc


O voluntário que faz uma cidade 
economizar milhões por ano

Jaime Klein entre pilhas de pastas sobre fiscalização de 
órgãos públicos; sua equipe contribuiu, por exemplo, para 
elevar a economia da Câmara Municipal de R$ 300 mil 
para R$ 8,5 milhões anuais

"É muito fácil fiscalizar o governo municipal", diz Jaime Klein, 40 anos, que dedica quatro horas 
de seu dia a fazer com que a Câmara e a Prefeitura de São José (SC) gastem melhor o dinheiro 
público.

Em três anos, a equipe montada por Klein contribuiu, por exemplo, para elevar a economia do 
Legislativo da cidade e ajudou ainda a suspender licitações suspeitas e colocou uma lupa sobre 
gastos da prefeitura.

Com uma pequena sala, receita mensal de R$ 6 mil e 35 voluntários, o Observatório Social de São 
José integra uma rede homônima de ONGs que se espalhou por cidades médias e pequenas do 
Brasil nos últimos dez anos - e hoje soma mais de 100 entidades em 19 Estados, com atuação 
forte no Sul do país. Só em Santa Catarina, 19 cidades contam com esse tipo de iniciativa, segundo 
o site do OSB, o Observatório Social Brasileiro.

http://www.bbc.com/portuguese/brasil-37526368



A TECNOLOGIA É SÓ UMA FERRAMENTA 
PARA FACILITAR OS PROCESSOS, PORÉM, O 

PROFISSIONAL QUE UTILIZA E ALIMENTA 
ESSA FERRAMENTA É MAIS IMPORTANTE.

Adaptado de BILL GATES
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