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❑GEFIN é um dos principais órgãos de assessoramento do Conselho

Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), sendo responsável pelo

acompanhamento das questões fiscais e financeiras de ordem

nacional, com impacto nas finanças dos estados federados.
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❑Composição : 

Subsecretários, Contadores 
Gerais e Assessores de 
Secretarias de Fazenda e de 
Finanças dos 26 Estados do 
Brasil e do Distrito Federal
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❑ objetivos  : 

❑busca do equilíbrio fiscal das contas públicas estaduais,
através do estudo, desenvolvimento e disseminação de
modernas técnicas de Finanças Públicas, bem como
intercâmbio de experiências, soluções e sistemas, nas áreas
de programação e gestão financeira, execução orçamentária e
financeira, escrituração e consolidação de contas
(contabilidade pública), transparência fiscal, dívida pública,
receita e despesa pública, gestão fiscal, legislação e qualidade
do gasto público.
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❑busca promover a política de mútua colaboração, disponibilização de
dados e informações sobre medidas adotadas e sistemas
desenvolvidos com o objetivo de racionalizar procedimentos
pertinentes à área de finanças dos estados, uniformizar os
procedimentos e implementar conjunto de soluções para problemas
comuns às unidades federadas. Tem ainda como missão acompanhar o
desenvolvimento da política de Finanças Públicas junto aos Estados,
visando o fortalecimento de cada Estado diante das decisões no
âmbito nacional e propondo discussões sobre temas de interesse
comum
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Objetivos: :

Busca do equilíbrio fiscal das contas públicas estaduais, através do
estudo, desenvolvimento e disseminação de modernas técnicas de
Finanças Públicas, bem como intercâmbio de experiências, soluções e
sistemas, nas áreas de programação e gestão financeira, execução
orçamentária e financeira, escrituração e consolidação de contas
(contabilidade pública), transparência fiscal, dívida pública, receita e
despesa pública, gestão fiscal, legislação e qualidade do gasto público.
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PCASP/DCASP
27 Estados

LRF 

MCASP
PORTARIA
MF 184/08
NBC T SP

11

11

HISTÓRICO  - Reordenamento da Contabilidade Pública

PIPCP
IMPLANTADO



A importância  da adoção  
do regime de 
competência 
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Regime de Competência :

Proporciona uma VISÃO completa e
confiável da situação econômica e
financeira e o desempenho da
administração pública;

Amplia a transparência,
responsabilidade e comparabilidade;e

Contribui com a eficiencia e eficacia das
Auditorias Governamentais



.
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TSUNAMI  NA GESTÃO GOVERNAMENTAL 
INICIO DO PROCESSO 



EDIÇÃO DA 
PORTARIA  No

828/2011 e 
ALTERAÇÕES No

231/2012 No

753/2012
No 634/2013
No 86/2014

Portaria Conjunta no

01/2016 –GDF  



❑ Notas Técnicas & Guia de Apoio na Implantação 
das IPSAS - 2012

❑ Diagnóstico dos Sistemas Integrados de 
Administração Financeira – SIAFs dos estados 
brasileiros – 2014 

BID - Cooperação Técnica



Cenário

❑ Primeiro trabalho verificou o grau de maturidade na implantação das IPSAS;

❑Necessidade de medir avanços na implantação dos assuntos estudados;

❑ Identificação de estados avançados em determinada matéria para servir de 
base para os demais entes da Federação



METAS E ALCANCES

NOTAS TÉCNICAS

Elaboração de 6 NTs, sendo duas 
NTs para cada estado piloto

GUIA DE APOIO

Elaboração de um Guia de apoio à 
implantação das IPSAS que sirva de subsídio 
estados no processo de convergência.

Minas Gerais, Rio Grande do Sul e 
Santa Catarina

26 estados e o Distrito Federal



PRODUTOS DA CONSULTORIA

Minas Gerais

NT 1 – Plano de Contas e Demonstrações Contábeis 
Aplicadas ao Setor Público - PCASP e DCASP

NT 2- Despesa pelo regime de competência

Rio Grande do 
Sul

NT 3 –Contas a Receber (Receita por Competência)

NT 4- Gestão de Custos

Santa Catarina

NT 5 –Ativos e Passivos Contingentes

NT 6- Patrimônio

Guia de Apoio aos 
Estados Brasileiros 

na Implantação 
das IPSAS



GEFIN em parceria com Banco
Interamericano de Desenvolvimento
BID desenvolveram consultoria
para analisar os sistemas SIAFs dos
Estados e DF.

A consultoria chegou ao resultado,
mostrando que há 3 gerações de
SIAFs no Brasil.

As gerações são definidas pela
quantidade de
módulos/funcionalidades e pela
tecnologia utilizada.

Consultoria sobre os SIAFs do GEFIN/BID

Vermelho (1ª geração); Azul (2ª geração); Verde (3ª 
geração)



CONSOLIDAÇÃO GERAL

Foram identificadas 3 Gerações de SIAFs:

• I Geração:
SIAFs surgidos na década de 1990, principal exemplo dessa geração é o SIAFEM. São
basicamente sistemas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil;

• II Geração:
SIAFs surgidos no final do século XX e início do século XXI. Os SIAFs dessa geração além dos
módulos dos SIAFs da I Geração possuem os módulos de Planejamento com PPA e LOA
principalmente e em alguns casos com a LDO também;

• III Geração:
SIAFs surgidos basicamente na primeira década do século XXI, são tecnologicamente atualizados
e incorporam além dos módulos da I e II gerações, módulos auxiliares tais como, Dívida Pública,
Contratos, Convênios, Precatórios e outros mais.



Quantidade de 
módulos/funcionalidades 
encontradas nas gerações

O SIAF padrão deverá atender esse 
modelo e além.



CARACTERÍSTICAS DA APLICAÇÃO –
INTEGRAÇÕES:



BID/GEFIN: Avaliação dos SIAF’s subnacionais - 2016

Sistemas de Execução Orçamentária,

Financeira, Contábil e Patrimonial – SIAF’s

dos estados brasileiros.

Fonte: RREO/LRF 2017.

1ª GEN 2ª GEN 3ªGEN

Gerações dos SIAF’s conforme consultoria do BID.



Avanços 
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AVANÇOS 



REGISTRO

PATRIMONIAL

(III)

RECEITA POR

COMPETÊNCIA

(I)

OBRIGAÇÕES

E PROVISÃO

FÉRIAS / 13º

(II)

ATIVOS DE

INFRA

ESTRUTURA

(V)

SISTEMA DE

CUSTOS

(VII)

De 2014

até 2024

NBCASP – OBJETIVOS (PORT. STN 634/13)

REGISTROS

FENOMEN.

ECON.

(IV)

DEMAIS

ASPECTOS

PATRIM.

(VI)

(VIII) Novo PLANO de CONTAS (PCASP)
Até

2014✓

NOVOS

DCASP

(IX)

DÍVIDA

ATIVA

(XIII)

OPERAÇÕES

DE

CRÉDITO

(X)

FUNDEB

(XI)

RPPS

(XII)

PPP

(XIV)

CONSÓRCIOS

(XV)

PRECATÓRIOS 

(XVI)

- Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PCP: (OBS: Os 6 se tornaram 19 itens)

- Procedimentos Contábeis Específicos – PCE (Port. 261/14 e MCASP 7ª ed.):

- Informação de Custos:

Adoção conforme Lei 

4.320/64 e LC101/00

Até

2015 ✓

- PIPCP (STN 548/Set/15):

Plano define prazos 

específicos para os 19 itens

Patrimoniais até 2022



Dificuldades operacionais geração da MSC 

Alguns níveis de detalhamento

exigido pela MSC são incompatíveis

com as tabelas atuais utilizadas

pelo Estado e Municípios
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MATRIZ DE 
SALDOS 

CONTÁBEIS 



IPSAS





9 ESTADOS 
2018 - 2022



SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE 
CUSTOS 
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Não há vida sem correção, sem 
retificação.

(SEM NOTA EXPLICATIVA)

Ninguém ignora tudo. Ninguém 
sabe tudo. 

Todos nós sabemos alguma coisa. 

Todos nós ignoramos alguma 
coisa. 

Por isso aprendemos sempre.

Paulo Freire



jbarreto10@gmail.com

LUIZ BARRETO 
CONTADOR GERAL ADJUNTO-DF

COORDENADOR GT – CONTABILIDADE – GEFIN 
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