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RESUMO
A evolução tecnológica, em especial nos transportes, nos meios produtivos, na
forma de comércio e nos meios de telecomunicações proporciona, a cada dia, a
aproximação dos povos e suas culturas, bem como a quebra de barreiras
comerciais. As empresas transnacionais eram forçadas ao retrabalho de converter
as demonstrações contábeis para a linguagem do país-sede da corporação, uma
vez que os usuários da informação contábil, no mundo, precisam da unicidade da
informação em uma economia globalizada. Assim, surgiu o processo de
convergência das demonstrações contábeis nas instituições privadas e também no
setor público. No Brasil, a partir de 2007, a convergência das demonstrações para o
setor privado e a exigibilidade, a partir de 2012, para a União e estados, sendo que,
em 2013, será a vez de os municípios adotarem as demonstrações contábeis já no
padrão internacional. Esta pesquisa explora as implicações e a relevância desse
processo de convergência para os municípios brasileiros, mediante um estudo de
caso. A utilização dos dados da prefeitura de João Monlevade, município do Estado
de Minas Gerais, tornou possível converter as demonstrações contábeis de 2010
para o padrão internacional, no intuito de identificar as vantagens e limitações dessa
convergência e apontar, ainda, as mudanças necessárias no processo de
contabilização municipal para culminar nos resultados exigidos pelas novas normas
editadas pela Secretaria do Tesouro Nacional, que é o resgate da ciência contábil
como um instrumento útil de subsídio à tomada de decisões pelo administrador. As
novas demonstrações também possibilitam uma maior transparência da realidade
orçamentária, financeira e patrimonial dos órgãos públicos.
Palavras-Chave: Demonstrações contábeis, Contabilidade Pública, IFAC, IPSAS,
Internacionalização, Convergência.

ABSTRACT

The advance of technology, especially regarding transportation, productive means,
trade and telecommunications allows breaks trade barriers, as well as people and
their culture to be closer every day. Transnational companies were forced to
reconvert their financial statements into the language of the country where a
company is headquartered, once users of accounting information in the world need
consistent information in a globalized economy. That was how the financial
statements convergence process came up in private and public institutions. In Brazil,
the statements convergence started in 2007 for the private sector, and will be
required from 2012 for the public sector, specifically for the federal and state
government. In 2013, local institutions will also have to adhere to those international
standards. This case study explores the implications and relevance of the
convergence process to Brazilian cities and towns. The use of the data from the city
hall of João Monlevade, a town in the state of Minas Gerais, allowed the conversion
of 2010 financial statements to the international standards, aiming to identify the
advantages and restrictions of such convergence, as well as to point out the
necessary changes in the local accounting process to reach the results required by
the new principles amended by the Department of National Treasury which is the
rescue of science as a useful accounting of grant decision-making by the
administrator. The new demos also enable a greater transparency of the budgetary
reality, financial and property by public bodies.
Keywords:
Convergence.
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1 INTRODUÇÃO
Este capítulo tem por finalidade apresentar o contexto em que serão definidos o
tema e o problema desta pesquisa, assim como os objetivos e a justificativa para o
desenvolvimento da pesquisa.
1.1 Contextualização da pesquisa
Ao se analisar a evolução do mercado e suas vertentes, observa-se o grande
avanço tecnológico, o que gerou inúmeras mudanças nas diversas formas de
realizar as atividades, buscando a modernização dos meios de produção e geração
do conhecimento. É nesse contexto que se verifica a aproximação entre países, a
unificação de moedas, convivência entre povos de culturas, raças e costumes
diferentes. Assim, a maneira de governar e tentar unificar os mecanismos de
controle do Estado, em relação às pessoas e instituições, também têm caminhado
com o mesmo propósito.
Para exemplificar o exposto, tem-se a Lei 4.320/64 que institui normas do direito
financeiro no Brasil e cria as demonstrações contábeis do setor público. Essa Lei foi
sancionada para padronizar os balanços das organizações e instituições do setor
público, com o objetivo de auxiliar o governo em suas estatísticas e estratégias.
A Lei 6.404/76 foi sancionada em 1976, visando atrair o capital estrangeiro que,
naquela época, se mostrava estagnado. Essa Lei ficou conhecida como Lei das
Sociedades Anônimas, apresentando, como finalidade, atrair capital estrangeiro para
o país.
Em janeiro de 2000, a Comissão dos Valores Monetários (CVM) elaborou um
anteprojeto de Lei de reforma da Lei 6.404/76 com a proposta de modernização e
harmonização da lei societária e conciliou-a com melhores práticas contábeis
internacionais, com o intuito de inserir o Brasil no contexto econômico internacional.
Em 28 de dezembro de 2007, foi aprovada no Senado a Lei 11.638/07 para
modificar a Lei 6.404/76 e, em 01 de janeiro de 2008, as empresas tiveram que
elaborar seus balanços de acordo com as modificações determinadas na Lei
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11.638/07. Em 2010, a CVM, juntamente com o Banco Central do Brasil, determinou
que todas as companhias de capital aberto deveriam realizar suas demonstrações
contábeis anuais consolidadas com os padrões contábeis internacionais.
Ainda em 04 de maio de 2000, foi introduzida a Lei Complementar número 101,
envolvendo normas de finanças públicas, voltadas para responsabilidade fiscal,
estabelecendo normas para elaboração e publicação do Relatório Resumido da
Execução Orçamentária (RREO), com o objetivo de permitir à sociedade conhecer,
acompanhar e analisar o desempenho da execução orçamentária do Governo
Federal.
Os países estão passando por transformações no sentido de padronizar suas
atividades em prol do melhoramento das negociações comerciais, sendo um reflexo
da globalização que representa um processo de quebra de fronteiras onde povos,
culturas e costumes diferenciados, mas que tendem a se conectar. Nesse contexto,
a globalização tem seu surgimento nas transações mercantilistas, iniciadas
aproximadamente nos séculos XV e XVI, com as grandes navegações e
apresentando seu ápice com a expansão capitalista. Atualmente, a globalização se
mostra como um processo que liga o mundo a partir do momento em que integra
países e pessoas no que diz respeito aos aspectos econômicos, culturais e políticos.
Dessa maneira, torna-se notório que a globalização não é um fator tão
contemporâneo quanto se imagina, mas que se vivencia um momento em que sua
influencia se faz sentir, em diversos pontos, na vida das pessoas, organizações e
países. Devido a isso, a globalização se responsabiliza pelos processos de criação
de mecanismos únicos, seja no sistema econômico, seja no social, entre outros. Isso
ocorre como meio de padronizar processos, traduzindo, fazer o mundo “falar a
mesma língua”. É para essa perspectiva, portanto, que se volta este estudo, que se
origina da necessidade de os países seguirem normas internacionais de
contabilidade, evitando retrabalhos para convergir resultados econômicos em
diversos modelos exigidos pelos diversos países e, juntamente com essa unificação,
seu impacto no setor público brasileiro.
Outra forma de criar meios de equalizar as demonstrações contábeis das empresas
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ao padrão internacional foi o Projeto Lei 3.741/2000 que altera e revoga dispositivos
da Lei 6.404/76, estendendo às sociedades de grande porte formas de elaboração e
publicação das demonstrações contábeis e dispondo também dos requisitos de
qualificação de entidades de estudo e divulgação de princípios, normas e padrões
de contabilidade e auditoria como Organização da Sociedade Civil de Interesse
Público.
Como forma de controlar e harmonizar as normas contábeis americanas e
europeias, o Conselho de Normas de Contabilidade Financeira (FASB), sediado nos
Estados Unidos e o Conselho Internacional de Normas Contábeis (IASB) do Reino
Unido, uniram-se em um projeto para que, até 2005, todas as empresas de capital
aberto americanas e europeias pudessem seguir os mesmos parâmetros contábeis
em suas demonstrações. É um meio de melhorar a qualidade das informações de
forma que investidores, credores e outras pessoas tivessem maior clareza sobre a
situação financeira de determinada organização. Reflexo desse projeto pode ser
verificado, atualmente, mediante as transformações contábeis vivenciadas.
Nesse sentido, o Conselho Federal de Contabilidade (CFC) passou a editar normas
de Contabilidade para serem aplicadas ao Setor Público (CASP), com o objetivo de
fazer com que esse setor também se familiarize com os novos modelos propostos
pela internacionalização, o que faz com que a contabilidade pública e privada
permeie os mesmos caminhos, no que diz respeito à forma de contabilizar seus
eventos.
1.2 Questão norteadora da pesquisa
Quais as implicações e a relevância das novas demonstrações contábeis do setor
público municipal no padrão internacional para subsidiar a tomada de decisões? Em
decorrência desse contexto, esta é a pergunta que se faz, para nortear esta
pesquisa.
Para analisar essas questões, a pesquisa tem por pressuposto que a convergência
das demonstrações contábeis do setor público ao padrão internacional serão úteis à
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tomada de decisões por parte da administração municipal, sobrepujando o
atual formalismo e mero cumprimento da legalidade das demonstrações atuais.
1.3 Objetivos da pesquisa
1.3.1 Geral
Analisar as implicações e a relevância das novas demonstrações contábeis do setor
público municipal no padrão internacional para subsidiar a tomada de decisões.

1.3.2 Específicos
a) analisar as demonstrações contábeis de 2010 do município de João
Monlevade/MG;
b) converter

as

demonstrações

contábeis

de

2010

para

as

novas

demonstrações (DFC, DMPL, DVP, DRF, DRE, BP, BO), identificando e
analisando as modificações e inovações;
c) descrever o que os dados apurados representam com o suporte das normas
internacionais, em especial, sob o ponto de vista da Secretaria do Tesouro
Nacional, que edita tais normas.
1.4 Justificativa da pesquisa
A justificativa desta pesquisa é acadêmica, uma vez que envolve um estudo de caso
de um município de porte médio, que, a exemplo de inúmeros casos no Brasil,
apresenta dificuldades na elaboração adequada das demonstrações contábeis.
Trata-se de um estudo que contribui para servir de referência quanto à aplicação das
novas normas legais e, dessa forma, apresentar as inovações na gestão pública em
convergência ao padrão internacional.
Espera-se que esta pesquisa sirva de referência para todas as prefeituras do Brasil,
no momento em que as mesmas normas são aplicáveis a todos os entes da
federação, de modo a auxiliar a administração municipal a fazer reflexões sobre os
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principais resultados que emergem das contas públicas no novo padrão, bem como
fazer um levantamento de informações que serão necessárias para a conversão
definitiva dos dados ao padrão internacional.
A pesquisa pode ser considerada inovadora por contemplar a aplicação das normas
que entrarão em vigor a partir do ano de 2013, não existindo, até o momento,
bibliografia vasta que trata do assunto.
1.5 Estrutura do trabalho
Além desta introdução, o trabalho está organizado em quatro capítulos. O segundo
capítulo apresenta o referencial teórico que é apresentado de forma a estabelecer
um raciocínio dedutivo do contexto, descrevendo aspectos de finanças públicas e
análises das demonstrações contábeis, sendo que especial atenção é dedicada ao
tema da convergência dessas demonstrações ao padrão internacional. Ademais, são
introduzidos indicadores econômico-financeiros que serão empregados no estudo. O
terceiro capítulo é dedicado à metodologia com discussões sobre as características
da pesquisa, à definição da unidade de análise, às técnicas empregadas na coleta e
ao tratamento dos dados. No quarto capítulo são ressaltadas as diferenças
marcantes no atual e no novo padrão, analisados os resultados decorrentes da
conversão das demonstrações contábeis ao padrão internacional e apresentadas as
principais conclusões do estudo. E, finalmente, o quinto capítulo é dedicado às
considerações finais e recomendações.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO
Neste capítulo serão apresentados os pontos relevantes que envolvem a
administração pública, tanto no que se refere à teoria quanto à forma prática de suas
demonstrações contábeis. Assim, esse referencial teórico abrangerá o conceito das
demonstrações contábeis, bem como a maneira que influencia a gestão pública e os
novos caminhos que, a partir de 2013, as entidades terão que trilhar para atender à
Lei 11.638/2007 que visa ao aprimoramento e modernização do sistema financeiro
público.
2.1 Finanças públicas
A intitulada “Finanças Públicas” é um campo de conhecimento multidisciplinar que
se preocupa em estudar e analisar a forma como o governo capta e aloca recursos
para a sociedade; envolvendo, dessa forma, as receitas, as formas de tributação, as
despesas, os investimentos governamentais, a gestão de bens públicos, enfim,
todos os pontos relacionados à atividade pública e seu reflexo na sociedade.
“A palavra finanças vem do latim finis, que significa fim, termo, ou seja, impõe o fim
de uma operação que se desenvolve pelo pagamento” (OLIVEIRA, 2006, p. 75).
Completando,
A ciência das finanças é a disciplina que, pela investigação dos fatos,
procura explicar os fenômenos ligados à obtenção e dispêndio do dinheiro
necessário ao funcionamento dos serviços a cargo do Estado, ou de outras
pessoas de direito público, assim como os efeitos outros resultantes dessa
1
atividade governamental (BALEEIRO , 2004, p.8, apud OLIVEIRA, 2006,
p.75)

2.1.1 Administração pública: breve histórico
A Administração Pública no Brasil se apresenta das seguintes maneiras:
a) uma administração patrimonialista;
b) uma administração burocrática;
c) uma administração gerencial.
BALEEIRO, Aliomar. Uma introdução à ciência das finanças. 14 ed. Rio de Janeiro: Forense,
1984; 15 ed. 2001; 16 ed. atual. Dejalma de Campos.2004.

1
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Os primeiros sinais de gestão governamental no Brasil se iniciaram com a
colonização,quando ocorre a transferência da corte de Lisboa para o Rio de Janeiro,
período em que as características patrimonialistas se sobrepõem, e passa a não
haver distinção entre interesses pessoais e coletivos (públicos e privados), e apenas
uma pessoa tinha o poder soberano. Dom João VI era quem decidia a respeito de
seus auxiliares, nomeava-os e determinava-lhes os cargos, ou seja, o patrimônio do
Estado confunde-se com o patrimônio do soberano (DI PIETRO, 2002).
Para combater o nepotismo, surgem novas formas de gestão pública, baseadas em
princípios burocráticos como a formalização das atividades, hierarquia funcional,
cargos públicos, o princípio da impessoalidade, enfim, começaram a gerir a esfera
pública voltados mais para processos de controle das atividades e preocupação em
atender às necessidades da população.
Conforme se expõe,
Os primeiros vestígios de organização de Orçamentos e Contabilidade
Pública no Brasil, datam do período colonial, a partir da chegada de D. João
VI à Colônia. Tal medida, naquela época, deveu-se a premente necessidade
interna do País para prestar informações à Inglaterra relativas às exigências
contratuais para concessão de empréstimos, bem como para um maior
controle dos tributos com a abertura dos portos brasileiros (COCHRANE,
2003, p. 8).

A burocracia, no entanto, na busca pela eficiência, em alguns pontos falha e gera
indícios de disfunção, principalmente quando reflete problemas como morosidade na
solução de problemas, excesso de poder, emperramentos na execução das
atividades, dentre outros. Para solucionar esses problemas, surgiu a administração
gerencial, que privilegia a eficiência, maior qualidade dos serviços, redução de
custos e aprimoramento do controle de projetos e atividades mediante análise
contínua do processo de gestão, inibindo o aparecimento de problema e correção de
possíveis falhas.
Na realidade, a gestão pública mostra uma evolução, mas deixa claro que sua
existência depende de processos que envolvem a gestão burocrática. Atualmente,
percebe-se o reflexo desse avanço, principalmente, no que diz respeito aos
servidores públicos e às atividades públicas que apresentam maior gerenciamento
por resultados, critérios mais rígidos de admissão de pessoal, maior compromisso
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com a gestão e a abertura do setor público ao mercado como ocorre em licitações,
ou melhor, a participação de terceiros, ou a terceirização para auxiliar esse setor a
apresentar maior eficiência na execução de seus trabalhos e no atendimento à
população.
De acordo com Cavalcanti (2007, p. 23):
O desempenho do papel gerencial em organizações governamentais
contém desafios que, por vezes, são tidos como intransponíveis. A
administração pública, embora esteja sujeita aos requisitos de eficiência que
inspiram a gestão racional de qualquer empreendimento, é também objeto
das questões de poder que identificam sua natureza política.

De acordo com relato de Costa, Pereira e Blanco (2006, p.7):
A constituição de uma empresa pública, ao nível do Estado ou ao nível
Autárquico, nem sempre corresponde à criação de uma unidade autosustentável numa lógica de equilíbrio e rentabilidade empresariais. A sua
finalidade continua a ser a vocação eminentemente estatal de suprir as
falhas do mercado em actividades político-sociais, quase sempre
estruturalmente deficitária e não suportada por uma lógica de mercado.

2.1.2 Administração pública: características
Em meados do século XIX, vivencia-se um período em que as grandes organizações
se transformam em grandes monopólios que prejudicam a sobrevivência de
pequenas empresas no mercado, surgindo, assim, uma nova classe social: a classe
operária. Essa classe, por sua vez, sofre com a questão da submissão acarretada
por condições de miséria, doenças e falta de entendimento para lutar por seus
direitos. Sendo assim, o liberalismo com todo seu discurso, voltado para a liberdade
e a igualdade, mostra-se incapaz de mudar essa situação (DI PIETRO, 2002).
Após a Segunda Guerra Mundial, cria-se o Estado Social, denominado também de
Estado do Bem-Estar, Estado Providência, Estado Desenvolvimento, Estado Social
de Direito, que não mais defende a liberdade e igualdade entre os homens, mas a
presença do Estado mediando as relações econômicas e sociais com o objetivo de
auxiliar os menos favorecidos pelo regime em vigência (DI PIETRO, 2002)
Oliveira (2006, p. 21) define Estado de Direito:
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Aqui permeia a ideologia. Não aceitamos que qualquer Estado seja de
Direito só pelo fato de ter um conjunto de regras escritas. Há que existir um
mínimo de vontade popular, de garantias de liberdade de direitos
assegurados por jurisdição independente, para que assim possa ser
entendido. Como não entendemos direito sem que se dirija ele a uma dada
realidade, com visão estritamente humanística, é inadmissível que o Estado
relegue os direitos humanos para plano meramente formal ou teórico. Para
que exista o Estado de Direito, em seu aspecto de legitimidade, um juízo
estritamente valorativo, é fundamental que os direitos humanos sejam
assegurados e plenamente exercidos em democracia.

Di Pietro, a respeito do Estado Social (2002, p. 21), afirma que
Uma das tendências então verificadas foi a da socialização, que não se
confunde com socialismo, mas designa a preocupação com o bem
comum, com o interesse público, em substituição ao individualismo
impetrante, sob todos os aspectos, no período do Estado Liberal.

A partir de então, percebe-se um crescimento do Estado, atuando fortemente na
sociedade. Como menciona Di Pietro (2002, p. 23),
Verificou-se um crescimento desmensurado do Estado, que passou a atuar
em todos os setores da vida social, com uma ação interventiva que coloca
em risco a própria liberdade individual, afeta o princípio da separação de
Poderes e conduz à ineficiência na prestação de serviços.

Na busca de impedir esse risco à liberdade individual e à ineficiência na prestação
de serviços, ao Estado de Direito Social acrescentou-se a idéia de Estado
Democrático, almejando a participação popular no processo político, nas decisões
do Governo, não confundindo aqui Governo e Administração Pública.
É como distingue Cochrane (2003, p. 4):
Observe-se que Governo e Administração Pública não se confundem,
portanto, existe uma distinção entre ambos. Governo é o conjunto de
Poderes e órgãos constitucionais. A Administração Pública é o conjunto de
órgãos instituídos para a consecução dos objetivos do Governo. É o
desempenho permanente e sistemático, legal e técnicos dos serviços
próprios do Estado ou por ele assumidos em benefício da coletividade. É o
aparelhamento do Estado preordenado à realização de seus serviços
objetivando a satisfação das necessidades coletivas.

Posteriormente, ainda surge o Estado Subsidiário, sobre o qual Di Pietro (2002, p.
27) esclarece:
Algumas idéias inerentes ao princípio da subsidiariedade: de um lado, a de
respeito aos direitos individuais, pelo reconhecimento de que a iniciativa
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privada, seja através dos indivíduos, seja através das associações, tem
primazia sobre a iniciativa estatal; em consonância com essa idéia, o
Estado deve abster-se de exercer atividades que o particular tem condições
de exercer por sua própria iniciativa e com seus próprios recursos; em
conseqüência, sob esse aspecto, o princípio implica uma limitação à
intervenção estatal.

Interessante perceber a força que a iniciativa privada tem sobre o Estado, apesar de
este controlar o mercado do qual indivíduos e empresas fazem parte, influenciando e
manipulando, principalmente, a parte financeira mediante instrumentos de políticas
econômicas.
Di Pietro (2002, p. 27) mostra, entretanto, o outro lado do princípio da
subsidiariedade:
De outro lado, o estado deve fomentar, coordenar, fiscalizar a iniciativa
privada, de tal modo a permitir aos particulares, sempre que possível, o
sucesso na condução de seus empreendimentos. E a terceira idéia ligada
ao princípio da subsidiariedade seria a de parceria entre público e
privado, também dentro do objetivo de subsidiar a iniciativa privada,
quando ela seja deficiente.

Atualmente, a administração pública possui a característica de associação e
parcerias com o setor privado. Em muitos casos, a iniciativa privada tem executado
funções sociais que o governo não tem a capacidade de realizar, ao mesmo tempo
em que o setor público tem procurado utilizar técnicas administrativas utilizadas nos
setores privados, para aproximar-se e adequar -se mais, até mesmo no sentido de
controle, das organizações, instituições e empresas voltadas às atividades
particulares.
2.1.3 Princípios da Administração Pública
Os princípios da Administração Pública visam nortear os pensamentos e ações no
que diz respeito à forma como os agentes públicos devem comprometer-se e
comportar-se dentro da esfera pública, garantindo a ética, a legalidade e a eficiência
em todas as ações realizadas.
2.1.3.1 Princípio da Legalidade
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O Princípio da Legalidade é aquele que caracteriza um Estado como Estado de
Direito por reger, por meio da lei, a forma como executar as atividades e atos que
envolvem a esfera da administração pública. O Princípio da Legalidade é aplicável
não só à administração pública, mas também à sociedade e a todos os cidadãos,
representando a limitação do poder público, garantias e seguranças jurídicas.
Alexandrino e Paulo (2009, p.195) relatam sobre a formulação do princípio da
legalidade:
A formulação mais genérica deste princípio encontra-se no inciso II do art.
5º da Constituição, artigo no qual se inserem alguns dos mais importantes
direitos e garantias fundamentais de nosso ordenamento. Lemos, no citado
disposto, que “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma
coisa senão em virtude da lei”.

Assim, a gestão pública deve executar todos os atos desde que não sejam
contrários à lei, a administração pública somente pode criar atos e medidas
autorizados por normas legislativas, enfim, todos os atos e medidas não podem
infringir as leis voltadas para tais eventos e atividades.
É como afirma Meirelles (2009, p.89):
Na Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto
na administração particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na
Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. A lei para o
particular significa “pode fazer assim”; para o administrador público significa
“deve fazer assim”.

Já Martins e outros (2002, p. 41) disserta sobre a importância desse princípio:
Esse princípio é importantíssimo, pois tem dupla significação. De um lado,
informa os Poderes Públicos para ter a sua atuação pautada na vontade da
lei. O Estado de Direito nasce com o primado da lei e com ela se confunde.
Por outro lado, significa uma garantia para o indivíduo que só poderá ser
compelido a um comportamento (positivo ou negativo) por força da lei.

Esse princípio, portanto, torna-se fundamental na esfera pública e pessoal,
principalmente, nas relações de poder entre os cidadãos e a sociedade, pois evita a
execução de atos não pré-determinados e atitudes pessoais em detrimento do bemsocial, ou seja, obriga a todos os cidadãos a seguir as determinações legais,
fazendo-se cumprir a Lei e estando todos sujeitos a sofrer suas sanções caso ocorra
sua violação.
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2.1.3.2 Princípio da Impessoalidade
Como o próprio nome indica, a impessoalidade diz respeito a tudo aquilo que não se
refere a uma pessoa em particular, mas às pessoas em geral. Dessa forma, a
impessoalidade está atrelada à imparcialidade diante dos fatos; deixando de lado
questões como juízo de valores que estão ligados a questões familiares, culturais,
religiosas; ou seja, costumes e crenças.
Alexandrino e Paulo (2009, p.201) mencionam que:
A impessoalidade da atuação administrativa impede, portanto, que o ato
administrativo seja praticado visando a interesses do agente ou de terceiros,
devendo ater-se à vontade da lei, comando geral e abstrato em essência.
Dessa forma, ele impede perseguições ou favorecimentos, discriminações
benéficas ou prejudiciais aos administrados. Qualquer ato praticado com
objetivo diverso da satisfação do interesse público será nulo por desvio de
finalidade.

Nesse contexto a Administração Pública tenta fixar-se para não infringir em atos não
legais que atendem a interesses de poucos em detrimento do bem-estar da maioria,
ou melhor, da sociedade. Esse princípio se mostra muito relevante pela facilidade de
os detentores poderem usar de artifícios para se beneficiarem com recursos
provenientes ou vindos da sociedade e que deveriam retornar ao benefício da
mesma. É exemplo desse princípio a questão dos concursos públicos para as
pessoas que desejam se transformar em funcionários públicos.
Dessa forma, fica claro, por meio desse princípio, que se torna proibida a associação
do agente público em suas realizações administrativas, com sua promoção pessoal,
da mesma forma que se veda a vinculação de atividades de Administração Pública à
pessoa dos administradores, não deixando assim que esses utilizem a propaganda
oficial para benefício pessoal (ALEXANDRINO; PAULO, 2009).
2.1.3.3 Princípio da Moralidade
Dentro da esfera administrativa pública, podem ser consideradas ato imoral todas as
práticas e condutas contrárias às leis e normas que regem as atividades públicas.
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Meirelles (2009) lembra que o ato administrativo deve encontrar adequação em
todos os princípios e que a imoralidade administrativa se concentra na intenção do
administrador que se utiliza dos meios legais para finalidades diversas à Supremacia
do Interesse Público.
Alexandrino e Paulo (2009, p.197) enfatizam que
O princípio da moralidade torna jurídica a exigência de atuação ética dos
agentes da Administração Pública. A denominada moral administrativa
difere da moral comum, justamente por ser jurídica e pela possibilidade de
invalidação dos atos administrativos que sejam praticados com
inobservância deste princípio.

Esse autores (2009, p.127) completam o exposto dizendo que “um ato contrário à
moral administrativa é nulo, e não meramente inoportuno ou inconveniente”.
Nota-se, portanto, que, para atuar de acordo com o princípio da moralidade, não
basta apenas seguir fielmente o que determina a lei, mas vai além, pois, a fim de
atingir o moral, não se pode esquecer da ética nas relações. Isso justifica o motivo
pelo qual o princípio da moralidade complementa o princípio da legalidade e o torna
mais efetivo.
2.1.3.4 Princípio da Publicidade
O Princípio da Publicidade quer dizer transformar tornar os atos públicos em
conhecimento de todos os atos e fatos. Segundo Seresuela (2002), pode-se
entender, como publicação de um ato administrativo, a publicidade dada mediante a
divulgação de seus termos em boletim oficial ou sua afixação em um local visível e
de acesso a todos.
Alexandrino e Paulo (2009) lembram que o princípio da publicidade apresenta dupla
interpretação face ao sistema decorrente da Constituição de 1988:
a) todos os atos administrativos gerais que produzem efeitos externos ou oneram o
patrimônio público, para sua eficácia, devem ser publicados em órgão oficial;
b) exige-se que todos os atos administrativos públicos sejam informados com
transparência e de forma mais ampla possível, para possibilitar o controle da
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administração Pública pelos administrados e, também, com a finalidade de que
todos tenham dos órgãos públicos informações públicas de seu interesse
particular.
2.1.3.5 Princípio da Eficiência
O Princípio da Eficiência é resultado de uma comparação dos serviços prestados
pelo setor público e pelo setor privado, no que se refere às questões de controle no
setor público que ocorrem de forma menos incidente e que proporcionam
morosidade, desperdícios, baixa produtividade; em alguns casos, ineficiência, se
comparados aos da esfera privada. Na realidade, o setor público privilegia pouco os
trabalhos e seus agentes pelo fator resultado, o que, em muitos casos, fica a desejar
em relação a serviços prestados no setor privado e, para evitar isso, tem-se o
princípio da eficiência que vem aferir o atingimento de resultados à esfera pública.
Como explicam Alexandrino e Paulo (2009, p.205):
O objetivo do princípio da eficiência é assegurar que os serviços públicos
sejam prestados com adequação às necessidades da sociedade que os
custeia. A eficiência, aliás, integra o conceito legal de serviço público
adequado (Lei 8.987/1995, art. 6º, § 1º).

Cochrane (2003, p. 3) expõe que
A busca pela eficiência na gestão pública brasileira e pelo equilíbrio fiscal
nas contas públicas ganhou impulso no início de 1993, passando os
governantes a terem uma preocupação maior com o Controle na
Administração Pública.

Observa-se que logo em seguida, ou seja, em 1994, iniciou-se a fase do plano real,
que estabilizou o moeda, implementou o efetivo controle da inflação e, por
conseguinte, uma maior possibilidade de planejamento governamental.
2.2 Análise das demonstrações: conceito, objetivos e importância
A Contabilidade, assim como qualquer outra ciência, tem como objeto de estudo
princípios, metodologia e linguagem próprias. É um meio de expressar planos
administrativos e, também, um importante instrumento para funções de controle e
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planejamento, que mostra, por meio da linguagem numérica, os resultados da
administração.
Como afirma Braga (1999, p.21),
Contabilidade é um instrumento da administração e, para ser útil, deve
adaptar-se a suas necessidades. A complexidade da tomada de decisões
nos negócios da empresa acarretou o uso sistemático da contabilidade para
controle e planejamento administrativo.

Ainda relata Iudícibus (1998, p. 17):
A necessidade de analisar demonstrações contábeis é pelo menos tão
antiga quanto a própria origem de tais peças. Nos primórdios da
contabilidade, quando esta se resumia, basicamente, à realização de
inventários, já o ‘analista’ se preocupava em anotar as variações
quantitativas das várias categorias de bens incluídos em seu inventário. É
muito provável que já realizassem algum tipo de análise horizontal ou
vertical.

Dessa forma, a principal finalidade da contabilidade é fornecer informações
econômica e financeira sobre a situação do patrimônio das entidades, sejam
privadas, sejam públicas, com o intuito de facilitar ou até proporcionar tomada de
decisões

plausíveis.

Para

que

isso

ocorra,

depende

da

utilização

das

Demonstrações Financeiras.
Braga (1999, p.34) confirma o exposto acima:
O objetivo científico da Contabilidade manifesta-se na correta apresentação
do Patrimônio e na apreensão e análise das causas de suas mutações. Já
sob a ótica pragmática, a aplicação da Contabilidade a uma Entidade
particularizada busca prover os usuários com informações sobre aspectos
de natureza econômica, financeira e física do patrimônio da Entidade e suas
mutações, o que compreende registros, demonstrações, análises,
diagnósticos e prognósticos, expressos sob a forma de relatos, pareceres,
tabelas, planilhas e outros meios.

Na busca, portanto, da obtenção das informações numéricas a respeito do
Patrimônio e sua adequada ordenação, para auxiliar os usuários dentro do sistema
de informação, utiliza-se a ciência contábil, principalmente, seus demonstrativos
financeiros que possibilitam um maior acompanhamento por parte da instituição e,
também, para atender à legislação. A elaboração desses demonstrativos, além de
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auxiliar a empresa no cumprimento de ações legais, contribui, também, com o
administrador em suas tomadas de decisões.
É como conceitua Ribeiro (1997, p. 40): “Demonstrações Financeiras são relatórios
ou quadros técnicos que contêm dados extraídos dos livros, registros e documentos
que compõem o sistema contábil de uma entidade”.
As demonstrações financeiras apresentam, segundo Ribeiro (1997), dois requisitos
básicos que são Cabeçalho e Corpo. O cabeçalho tem a função de indicar o título da
demonstração, nome da entidade, data do encerramento do exercício e a indicação
de valores (mil, milhões, dentre outros). Já o corpo se refere à demonstração
estruturalmente montada de acordo com suas características próprias.
2.3 Demonstrações contábeis no setor público.
Assim como no setor privado, o setor público apresenta uma contabilidade própria
que se aplica, no processo gerador de informações, aos princípios fundamentais da
contabilidade e às normas contábeis voltados ao controle patrimonial das entidades
do setor público com o objetivo de fornecer aos usuários informações sobre os
resultados alcançados, bem como a natureza orçamentária, econômica, financeira e
física do patrimônio da entidade pública, possibilitando apropriadas tomadas de
decisões e adequada prestação de contas, além da instrumentalização do controle
social.
De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (Portaria STN
nº 751, de 16 de dezembro de 2009, p. 11):
As demonstrações contábeis assumem papel fundamental, por
representarem as principais saídas de informações geradas pela
Contabilidade Aplicada ao Setor Público, promovendo transparência dos
resultados orçamentário, financeiro, econômico e patrimonial do setor
público.

No setor público, os resultados gerais do exercício são demonstrados por meio dos
Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial, Demonstração das Variações
Patrimoniais. Sendo assim, as entidades do setor público devem apresentar através
da Lei 4.320/64:
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a) Balanço Patrimonial (BP);
b) Balanço Orçamentário (BO);
c) Balanço Financeiro (BF);
d) Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
e) Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC);
f) Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL);
g) Demonstração do Resultado Econômico (DRE).
O Balanço Patrimonial (BP) consiste em uma demonstração contábil que avalia
quantitativamente e qualitativamente a situação patrimonial da entidade pública
mediante contas representativas do patrimônio público, contas de compensação,
conforme define o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (Portaria STN
nº 751, de 16 de dezembro de 2009, p. 33)2:
(a) Ativo: são recursos controlados pela entidade como resultado de
eventos passados e dos quais se espera que resultem para a entidade
benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços.
(b) Passivo: são obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos
passados, cujos pagamentos se esperam que resultem para a entidade
saídas de recursos capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de
serviços.
(c) Patrimônio Líquido: é o valor residual dos ativos da entidade depois de
deduzidos todos os passivos.
(d) Contas de Compensação: compreende os atos que possam vir a afetar
o patrimônio.

Ainda segundo a Portaria 751/2009:
O Balanço Orçamentário (BO) é definido na lei nº 4.320/1964 como sendo as
demonstrações de receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas.
Para fazer esse confronto, as receitas devem ser apresentadas, de forma detalhada,
por categorias econômicas, origem e espécie, especificando a previsão inicial, a
previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo a realizar.
O Balanço Financeiro (BF) consiste em demonstrar as receitas e despesas
orçamentárias, os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária,
conjugados com os saldos em espécie, provenientes do exercício anterior, e os que
2

Vide em referências: BRASIL, STN/MF. 2011d
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se transferem para o exercício seguinte. Dessa forma, o balanço financeiro
apresenta-se através de duas seções:
a) Ingressos:

formado

pelas

Receitas

orçamentárias

e

Recebimentos

Extraorçamentários;
b) Dispêndios: representado pela Despesa Orçamentária e Pagamentos
Extraorçamentários.
Vale ressaltar que os Ingressos e Dispêndios se equilibram por meio da inclusão do
saldo, em espécie, do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo, em
espécie, para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios, possibilitando uma
maior avaliação da saúde financeira pública e dos projetos em execução.
A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidencia as alterações
quantitativas e qualitativas do patrimônio, resultantes ou independentes da execução
orçamentária, indicando o resultado patrimonial do exercício. Esse resultado
patrimonial é apurado por meio do confronto entre as variações patrimoniais
quantitativas aumentativas e diminutivas.
A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) tem uma função semelhante à
da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), utilizada pela contabilidade
privada, diferenciando-se pela forma de apresentação das variações, ou seja, na
DRE demonstram-se apenas as variações quantitativas, enquanto que a DVP
apresenta as variações quantitativas e qualitativas de forma separada.
Ao que se refere à Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC), esta tem como objetivo
principal, assim como no setor privado, evidenciar a transparência da contabilidade
do setor público, permitindo um melhor gerenciamento e controle financeiro de seus
órgãos e entidades. A DFC também auxilia na geração de caixa e avaliação de
liquidez, possibilitando a projeção de cenários de fluxos futuros e análise de
possíveis investimentos, obras e até mesmo pagamento e amortização de
empréstimos e financiamentos. Para atingir tais finalidades, a DFC deve ser
elaborada pelo método direto ou indireto, evidenciando as movimentações através
do fluxo detalhado das operações, dos investimentos e dos financiamentos.
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A Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) só será obrigatória
para as empresas estatais dependentes e para os entes que as incorporarem no
processo de consolidação das contas. Sendo assim, a DMPL objetiva demonstrar o
déficit ou superávit patrimonial do período, cada mutação do patrimônio líquido
reconhecida diretamente no mesmo, o efeito decorrente da mudança nos critérios
contábeis, as contribuições dos proprietários e distribuições recebidas por eles como
proprietários.
A DRE tem como objetivo evidenciar o resultado econômico das ações do setor
público, considerando sua interligação com o subsistema de custos, sendo sua
elaboração facultativa, tem como premissa básica conceitos como custo de
oportunidade, receita econômica e custo de execução conforme caracteriza o
Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (Portaria STN nº 751, de 16 de
dezembro de 2009, p. 49):
Custo de oportunidade (CO): valor que seria desembolsado na alternativa
desprezada de menor valor entre aquelas consideradas possíveis para a
execução da ação pública.
Receita Econômica (RE): valor apurado a partir de benefícios gerados à
sociedade pela ação pública, obtido por meio da multiplicação da
quantidade de Serviços Prestados (N), bens ou produtos fornecidos, pelo
Custo de Oportunidade (CO), daí: RE = N x CO.
Custo de Execução (CE): valor econômico despendido pela Entidade na
ação objeto da apuração do Resultado Econômico Apurado. È dividido em
custos diretos indiretos.

Esses demonstrativos são necessários para as entidades do setor público obterem
informações que possibilitem avaliar e planejar os resultados encontrados, visualizar
ações futuras e diminuir o risco de extrapolar o orçamento.
2.4 Convergência das demonstrações contábeis ao padrão internacional.
Em janeiro de 2000, foi elaborado um Anteprojeto de Lei de reforma da Lei 6.404/76.
Este Anteprojeto foi criado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) com a
finalidade da modernização e harmonização da lei societária em vigor com os
princípios fundamentais e visando às melhores práticas contábeis internacionais,
almejando a inserção do Brasil no atual contexto de globalização econômica.
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A idéia inicial da revisão dessa Lei surgiu em seminários promovidos pela CVM, os
quais envolviam membros de entidades públicas e privadas. Assim, segundo a CVM,
a reformulação foi proposta visando:
a) corrigir impropriedades e erros da Lei societária de 1976;
b) adaptar a Lei às mudanças sociais e econômicas decorrentes da evolução do
mercado;
c) fortalecer o mercado de capitais através da implementação de novas normas
contábeis e de auditoria internacional.
Dessa forma, foram necessários sete anos de tramitação na câmara dos deputados
para ocorrer a modificação no texto original. O Projeto de Lei (PL), número 3741/00,
foi finalmente aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), no plenário
do Senado Federal e sancionado pelo Presidente da República em 28 de dezembro
de 2007; posteriormente, surge a Lei 11.638/07 que modifica a Lei 6.404/76.
A partir de então, começaram a pontuar os aspectos principais da Lei 11.638/07 e os
impactos e desafios que a mesma provocaria na vida financeira das empresas.
A partir da Lei 11.638/07, as sociedades de grande porte, ainda que não
constituídas sobre a forma de Sociedades Anônimas de capital aberto,
deverão seguir as disposições da Lei 6.404/76, que está sendo alterada
pela referida Lei no que tange à escrituração e elaboração de
demonstrações financeiras e a obrigatoriedade de auditoria independente.
(KPMG DO BRASIL, 01/01/2008).

Como afirma Hoji (2010, p. 236),
A Lei nº 11.638, de 28-12-2007, alterou artigos da Lei nº 6.404/07,
conhecida como Lei das Sociedades por Ações, principalmente, com o
objetivo de harmonizar as normas contábeis brasileiras aos padrões das
normas internacionais de contabilidade, conhecida como IFRS (International
Financial Reporting Standard).

Serão consideradas empresas de grande porte sociedades ou conjunto de
sociedades sobre controle comum, aquelas organizações que, no exercício anterior,
apresentaram um ativo total superior a R$ 240 milhões ou receita bruta anual
superior a R$ 300 milhões.
Silva (2010, p. 67) confirma o exposto acima dizendo:
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[...] Nota-se que a lei faz menção à escrituração e à elaboração das
demonstrações financeiras, não explicitando a obrigatoriedade de
divulgação para as chamadas empresas de grande porte, assim entendidas
aquelas que individualmente ou sob controle comum tenham ativo total
superior a R$ 240 milhões ou receita bruta superior a R$ 300 milhões.

Com as determinações impostas pela lei 11.638/07, as normas Contábeis também
foram obrigadas a passar por modificações para atender às novas exigências, uma
vez que as normas contábeis, para elaboração das demonstrações contábeis
financeiras, segundo a CVM, convergiriam gradativamente para as normas
internacionais. Isso ocorreu com o intuito de haver uma consonância de tais normas
com os padrões de contabilidade internacional que regem a maior parte das
negociações e transações dos principais mercados de valores imobiliários mundiais.
Para isso, o Comitê de Práticas Contábeis (CPC) ficou responsável pelo programa
de conversão das normas contábeis.
É como ressalta Silva (2010, p. 170):
A reclassificação, homogeneização ou padronização das demonstrações
contábeis têm como objetivo trazê-las a um padrão de procedimento e de
ordenamento na distribuição das contas, visando diminuir as diferenças nos
critérios utilizados pelas empresas na apresentação de tais demonstrações
contábeis. Outro objetivo é fazer com que as demonstrações atendam às
necessidades de análise e sejam apresentadas de forma homogênea,
simples de visualizar e fáceis de entender, isto é, de correlacionar os
diversos itens, seguindo critérios próprios adotados internamente na
empresa que esteja procedendo à análise.

As empresas, em geral, tiveram, portanto, que se atentar para as mudanças e
obrigatoriedades das novas normas contábeis.
Como resumo dos principais impactos, destacam-se algumas transações e atos que
tiveram seus registros contábeis modificados pelas alterações da Lei nº 6.404/76:
Instrumentos financeiros / Derivativos; Contratos de arrendamento
mercantil; Equivalência patrimonial; Transformação, Incorporação,Fusão e
Cisão; Reavaliação de ativos. Adicionalmente as seguintes alterações foram
feitas com relação à apresentação das demonstrações financeiras:
Eliminação da obrigatoriedade da apresentação da DOAR - Demonstração
da Origem e Aplicação de Recursos; e Apresentação da Demonstração de
Fluxo de Caixa e se for S/A aberta a Demonstração do Valor Adicionado. É
importante destacar que as SA´ss fechadas com patrimônio líquido, na data
do balanço, inferior a R$ 2 milhões não precisam elaborar e divulgar a
demonstração dos fluxos de caixa.
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Essas transformações marcaram o início de um processo de mudanças nas
demonstrações contábeis das organizações, exigindo mais das mesmas em relação
às suas prestações de contas à União, como também a exigência de uma estrutura
mais complexa dos Estados, no que diz respeito à captura de dados e informações,
tornando-se relevante o investimento em recursos tecnológicos que possibilitassem
o acompanhamento dessas modificações que passaram a ser exigidas das
empresas. Trata-se, portanto, de um processo que gerou e continuará gerando
esforços tanto das empresas envolvidas, quanto da União, para se chegar ao
patamar pretendido.
2.4.1 Função e posicionamento do Conselho Federal de Contabilidade
O Conselho Federal de Contabilidade (CFC) foi criado no Brasil, em 1946, com o
intuito de orientar, criar normas voltadas às atividades que envolvem a prática da
contabilidade, assim como fiscalizar tais práticas. Isso ocorreu após o Decreto Lei
9.295 de 1946, que regulamentou a atividade contábil enquanto profissão, o que
provocou mudanças e aperfeiçoamentos na contabilidade brasileira.
A partir de então, a contabilidade brasileira passa a ser feita com base na
escrituração simples de registros e controles, apenas para atender ao fisco. Vale a
pena ressaltar que, nessa época, a maioria das empresas eram geralmente
formadas por grupos de pessoas que faziam parte de uma mesma família (COSIFE,
2011)
Cronologicamente, de 1946 a 1976, período que compreende a regulamentação da
profissão contábil até o momento em que auditores independentes passaram a ser
regulamentados pela CVM, sob força de Lei, o país continuou seu crescimento,
principalmente econômico e, com esse crescimento, nota-se o desenvolvimento das
empresas, surgimento de conglomerados, facilidade no processo de informações,
aprimoramentos tecnológicos, efeitos da globalização e a abertura do capital das
empresas, que passam a negociar suas ações na bolsa de valores. Com essa
abertura de capital por parte das empresas, surge a necessidade de aumentar os
processos de auditoria que buscavam cada dia mais o aperfeiçoamento, a qualidade
e confiabilidade das demonstrações contábeis.
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É como indica a citação abaixo:
Com a abertura de capital passaram a ter maior relevância as empresas de
auditoria (auditorias independentes), que assim ampliaram a quantidade, a
qualidade e a confiabilidade das informações contábeis. Esses auditores
independentes, No Brasil por força de lei 6.385/1976 passaram a ser
registrados pela CVM – Comissão de Valores Mobiliários (antes eram
registrados pelo Banco Central do Brasil), mas, a partir do final de 2004,
mediante prévio exame de qualificação técnica, então sendo registrados no
CNAI – Cadastro Nacional de Auditores Independentes do CFC – Conselho
Federal de Contabilidade (COSIFE, 2011).

Ainda segundo Silva (2010, p. 67),
A Lei nº 11.638/2007 (art. 3º) determinou que aplicam-se às sociedades de
grande porte, ainda que não constituídas sob a forma de sociedades por
ações, as disposições da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, sobre
escrituração e elaboração de demonstrações financeiras e a
obrigatoriedade de auditoria independente por auditor registrado na
Comissão de Valores Mobiliários.

Nesse contexto, o Conselho Federal de Contabilidade vem coordenando seus
trabalhos de acordo com as mudanças que envolvem as empresas de capital aberto
no Brasil, principalmente em relação ao International Accounting Standards Board
(Iasb), Financial Accounting Standards Board (Fasb), órgãos internacionais que
criaram projetos de unificação da contabilidade para melhor entendimento e
facilidade de auditorias em empresas de capital aberto.
Em 2008, o CFC passa editar normas de Contabilidade a serem Aplicadas ao Setor
Público (CASP), que hoje segue o mesmo caminho das organizações privadas, no
sentido de atender ao padrão internacional de contabilidade.
Para exemplificar, tem-se a Resolução 1128/08 do CFC que insere algumas
atribuições legais em relação à contabilidade voltada para o setor público:
O CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, no exercício de suas
atribuições legais e regimentais, CONSIDERANDO a internacionalização
das normas contábeis, que vem levando diversos países ao processo de
convergência; CONSIDERANDO o que dispõe a Portaria nº. 184/08, editada
pelo Ministério da Fazenda, que dispõe sobre as diretrizes a serem
observadas no setor público quanto aos procedimentos, práticas,
elaboração e divulgação das demonstrações contábeis, de forma a torná-las
convergentes com as Normas Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao
Setor Público; CONSIDERANDO a criação do Comitê Gestor da
Convergência no Brasil, que está desenvolvendo ações para promover a
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convergência das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor
Público, às normas internacionais, até 2012;
RESOLVE:
Art. 1º Aprovar a NBC T 16.1 – Conceituação, Objeto e Campo de
Aplicação.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação, com
adoção de forma facultativa, a partir dessa data, e de forma obrigatória para
os fatos ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2010 (CFC, 21/11/2008).

Esta citação enfatiza o prazo que as empresas públicas brasileiras têm para realizar
as mudanças necessárias ao novo modelo proposto para convergência às normas
internacionais de contabilidade, justificando a relevância deste estudo.
2.4.2 Função e posicionamento da Secretaria do Tesouro Nacional.
A Secretaria do Tesouro Nacional (STN) é um Órgão Central do Sistema de
Contabilidade Federal que emite normas para padronizar os procedimentos
contábeis que devem ser aplicados à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios, garantindo a consolidação das normas públicas. Assim:
A Secretaria do Tesouro Nacional foi criada em 10 de março de 1986,
conforme Decreto nº 92.452, unindo a antiga Comissão de Programação
Financeira e a Secretaria de Controle Interno do Ministério da Fazenda.
Constitui-se órgão central do Sistema de Administração Financeira Federal
e do Sistema de Contabilidade Federal. Sua criação foi um passo
significativo no fortalecimento das Finanças Públicas no Brasil. (STN,
2011,p.5 )

A Secretaria do Tesouro Nacional coordena e controla, portanto, o processo
financeiro do país, essencialmente, no que diz respeito à Contabilidade Pública e à
política Fiscal do país. Sendo assim, a Secretaria do Tesouro Nacional, como órgão
central de do Sistema de Contabilidade Federal, considera a necessidade de
padronizar os procedimentos contábeis aos três níveis de governo e à necessidade
de elaborar demonstrações contábeis consolidadas com base no Plano de Contas a
ser aplicado no setor Público (STN, 2009).
Ainda, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, STN (2009, p. 5)
revela:
Assim, as demonstrações contábeis contribuem para a governança no setor
público e o controle social, com a geração de informações úteis para a
tomada de decisões pelos gestores públicos e para que os órgãos de
controle possam avaliar o seu desempenho.

36

Dessa maneira, torna-se claro como as novas demonstrações contábeis, aplicadas
ao setor público, se mostram necessárias e como poderão auxiliar o gestor público e
a sociedade, bem como indica a responsabilidade dos órgãos envolvidos em fazer
com que esse processo de mudança tenha sucesso e transforme a estrutura pública
do Brasil, assim como está ocorrendo internacionalmente.
2.5. Política Fiscal
Enquanto a política monetária está voltada para a liquidez do mercado, a política
fiscal concentra-se em avaliar e trabalhar as receitas e gastos públicos e seus
respectivos reflexos na economia. Assim, existe uma grande preocupação do
governo em equilibrar o que arrecada através dos tributos pagos pela população e
os gastos que o mesmo possui com a máquina pública e os projetos do governo.
É como afirma Assaf Neto (2003, p.50):
A política fiscal centraliza suas preocupações nos gastos do setor público e
nos impostos cobrados da sociedade, procurando, por meio de maior
eficácia no equilíbrio entre a arrecadação tributária e as despesas
governamentais, atingir determinados objetivos macroeconômicos e sociais.

De acordo com Giambiagi e Alem (1999), a ação do governo, por meio da política
fiscal, abrange três funções básicas:
a) alocativa em que a ação do governo completa a ação do mercado no que diz
respeito à alocação de recursos da economia, ou seja, fornecimento de bens
públicos;
b) distributiva que corresponde à função do governo em arrecadar impostos a
determinadas classes sociais para ter condições de auxiliar à população de
baixa renda por meio de programas educacionais, de saúde, alimentação e
moradia;
c) função estabilizadora que corresponde à intervenção do governo para tentar
proteger a economia de flutuações bruscas, fonte de um elevado nível de
desemprego, alto nível de inflação, simplificando, essa função busca garantir
o máximo de emprego com crescimento econômico e estabilidade dos preços.
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Os gastos ou dívidas do governo podem ser divididos em despesas correntes e
investimento. As despesas correntes podem ser divididas em consumo do governo,
que são os gastos com pagamento dos funcionários públicos e gastos com
manutenção de estrutura física, aluguéis, energia, telefone, dentre outros; as
transferências referentes às despesas do setor público, destinadas ao setor privado,
como Previdência Social; os juros de pagamento de dívidas internas e externas e os
subsídios que correspondem ao auxílio do governo nos custos de produção,
auxiliando na diminuição dos preços ao consumidor.
2.6 Análise financeira por meio de índices
A análise financeira, realizada a partir de índices, indicadores ou coeficientes, auxilia
as organizações no gerenciamento de suas contas e também como fator essencial
para tomada de decisões.
Segundo Hoji (2010, p. 279), “A técnica de análise por meio de índices consiste em
relacionar contas e grupos de contas para extrair conclusões sobre tendências e
situação econômica financeira da empresa”.
Esse tipo de análise torna-se cada vez mais importante para as empresas, pois, por
meio dela, avaliam-se melhor os balanços, seja de empresa pública, seja privada. A
própria Secretaria do Tesouro Nacional (STN/MF) destaca a análise por quocientes.
Dentre os índices, podem-se citar:
a) Índices de Liquidez: Liquidez Imediata, Liquidez Seca, Liquidez Corrente e
Liquidez Geral, que mostram a situação financeira da empresa, ou melhor,
suas condições de quitar suas dívidas.
Silva (2010, p. 278) relata que:
Os índices de liquidez visam fornecer um indicador da capacidade da
empresa de pagar suas dívidas, a partir da comparação entre os direitos
realizáveis e exigibilidades. No geral, a liquidez decorre da capacidade de a

38

empresa ser lucrativa, da administração de seu ciclo financeiro e de suas
decisões estratégicas de investimento e financiamento.

Para Hoji (2010, p. 283):
Os índices de liquidez mostram a situação financeira da empresa. Como os
valores se referem a vencimentos de diferentes datas, um valor com
vencimento no primeiro dia de um ano pode estar sendo comparado em
igualdade de condições com outro valor que vence no último dia do mesmo
ano. Os valores traduzidos a valor presente minimizam esse tipo de
problema. Quanto maior o índice, melhor.

b) Índices de Estrutura de Capital: Participação dos Capitais de Terceiros,
Composição do Endividamento, Imobilização do Capital Próprio e Imobilização dos
Recursos não correntes. Esses indicadores de estrutura de capital analisam a
situação do capital da empresa e como o mesmo está sendo gerenciado.
De acordo com Hoji (2010, p. 282):
Os índices de estrutura de capital são bastante úteis em análise da
estrutura de capital. Os índices são calculados relacionando as fontes de
capitais entre si e com os ativos de natureza permanente. Indicam o grau de
dependência da empresa com relação a capital de terceiros e o nível de
imobilização do capital. Quanto menor o índice, melhor.

c) Índices de Rotação: Giro de estoque, Giro das contas a receber e Giro do ativo
operacional circulante. Já esses indicadores envolvem as políticas de estocagem,
financiamento de compras e financiamento de clientes adotados pela empresa.
De acordo com Silva (2010, p. 247),
Os prazos de rotação constituem-se em categoria de elevada importância
para o analista. O balanço da empresa representa sua situação patrimonial
em determinado momento, isto é, como se fosse uma fotografia que mostra
algo de forma estática, sem refletir sua mobilidade, seu dinamismo. A
empresa em suas operações, compra, fabrica, estoca, vende paga e
recebe, num processo dinâmico.

Ainda sobre os índices de rotação, Hoji (2010, p. 286) expõe:
Os índices de rotação (giros) são calculados relacionando-se os elementos
patrimoniais com os itens da demonstração de resultados e evidenciam o
prazo de renovação dos elementos patrimoniais dentro de determinado
período. A análise dos giros dos ativos fornece informações sobre aspectos
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de gestão da empresa, tais como as políticas de estocagem, financiamento
de compras e financiamento de clientes.

d) Índices de Rentabilidade: envolvem Margem Bruta, Margem Líquida e
Rentabilidade do Capital Próprio. Aqui se analisa a rentabilidade, ou seja, o retorno
dos investimentos realizados. Hoji (2010, p. 290) pontua que “os índices de
rentabilidade medem quanto estão rendendo os capitais investidos. São indicadores
muito importantes, pois evidenciam o sucesso (ou o insucesso) empresarial”.
Em suma, esses são os índices mais utilizados e relevantes para avaliação
financeira das organizações e, que a partir de 2013, também serão utilizados na
análise das demonstrações contábeis das empresas públicas, segundo o STN/MF,
(2011a).
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3 METODOLOGIA
Esta pesquisa tem por objetivo converter as demonstrações contábeis ao padrão
internacional e analisar as possíveis implicações do novo padrão sobre as contas
públicas, apresentando como objeto de análise João Monlevade, município de porte
médio, localizado no Estado de Minas Gerais.
Para tanto, serão utilizadas as demonstrações contábeis referentes ao ano de 2010,
conforme estipulado pela STN como detalhamento das diretrizes definidas pelo
CFC.
3.1 Caracterização da Pesquisa
Vergara (2007, p. 46) propõe dois critérios básicos para caracterizar os tipos de
pesquisas, ressaltando os meios. Segundo a autora, quanto aos fins, uma pesquisa
pode ser:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

exploratória;
descritiva;
explicativa;
metodológica;
aplicada;
intervencionista.

Quanto aos meios de investigação, pode ser:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

pesquisa de campo;
pesquisa de laboratório;
documental;
bibliográfica;
experimental;
ex post facto;
participante;
pesquisa-ação;
estudo de caso (VERGARA, 2007, p. 46-47).

3.1.1 Quanto aos meios
Esta pesquisa se caracteriza como um estudo de caso por se tratar de um exame
extensivo da situação contábil-financeira de um único município e utiliza-se da teoria
para explicar uma prática dentro de um contexto. A delimitação geográfica, portanto,

41

envolve o município de João Monlevade. A pesquisa não privilegia pessoas, por
esse motivo, não há delimitação populacional.
Collis e Hussey (2005, p. 72) expressam que “um estudo de caso é um exame
extensivo de um único exemplo de um fenômeno de interesse e é também um
exemplo de uma metodologia fenomenológica”.
Gil (1996, p. 32) completa a afirmação acima dizendo:
O método fenomenológico não é dedutivo nem empírico. Consiste em
mostrar o que é dado e em esclarecer esse dado. Não explica mediante leis
nem deduz a partir de princípios, mas considera imediatamente o que está
presente à consciência, o objetivo.

A delimitação temporal compreende o exercício financeiro de 2010. Quanto aos
procedimentos, trata-se de um experimento por meio de uma análise documental,
sendo que os documentos foram obtidos mediante solicitação da pesquisadora ao
Chefe do Poder Executivo do município de João Monlevade.
3.1.2 Quanto aos fins
A pesquisa é exploratória e qualitativa, pois, segundo Collis e Hussey (2005, p. 154),
“os dados qualitativos dizem respeito a qualidades e características não numéricas”.
Este estudo de caso se insere, portanto, na categoria de uma pesquisa exploratória
por se tratar de um assunto novo na área da gestão pública e que antes não havia
sido estudado e analisado.
Dessa forma, muito embora se adotem dados de fontes secundárias, por meio de
demonstrações contábeis, o resultado e a percepção da utilidade da conversão dos
dados para as novas demonstrações contábeis são subjetivos e interpretativos.
Tendo em vista que as novas normas de CASP não são amplamente estudadas por
especialistas por meio de referências bibliográficas.
Vergara (2007, p. 47) afirma que
A investigação exploratória, que não deve ser confundida com leitura
exploratória, é realizada em área na qual há pouco conhecimento
acumulado e sistematizado. Por sua natureza de sondagem, não comporta
hipóteses que, todavia, poderão surgir durante ou ao final da pesquisa.
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Gil (1996, p. 41) expressa que as pesquisas exploratórias:
[...] têm como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema,
com vistas a torná-lo mais explicito ou a construir hipóteses. Pode-se dizer
que estas pesquisas têm como objetivo principal o aprimoramento de idéias
ou a descoberta de intuições. Seu planejamento é, portanto, bastante
flexível, de modo que possibilite a consideração dos mais variados aspectos
relativos ao fato estudado.

Collis e Hussey (2005, p. 24) apontam que “a pesquisa exploratória tem como objeto
um problema ou questão de pesquisa quando há pouco ou nenhum estudo anterior
em que se possa buscar informações sobre a questão ou problema”.
Collis e Hussey (2005, p. 24) acrescentam, ainda, que as “técnicas típicas usadas
em pesquisa exploratória incluem estudos de caso, observação e análise histórica,
que podem fornecer dados quantitativos e qualitativos”.
3.2 Unidade de análise/observação
A unidade de análise é o município de João Monlevade e a unidade de observação
são as demonstrações contábeis do município para o ano de 2010.
Segundo o IBGE, no ano de 2010, a população do município atingiu 73.610
habitantes. Como possui 99 km² de área territorial, a sua densidade demográfica é
de 742 habitantes por km². O número de eleitores era, no até o ano de 2010, de
53.785, sendo de R$19.260,33 o valor de seu PIB per capita.
As informações de escolaridade indicam que, em 2009, 10.687 crianças estavam
matriculadas no ensino fundamental, atendidas por 590 docentes lotados em 28
escolas, sendo que 3.175 crianças cursavam o ensino médio e o quadro docente,
composto por 199 professores, alocados em nove escolas. Na área de saúde, o
município contava com 26 estabelecimentos para atender à população.
Trata-se de um município com tradição na atividade minero-metalúrgica, sendo que
suas principais atividades produtivas são precisamente, siderurgia, extração de
minério de ferro e atividade de reflorestamento baseada em eucalipto para a
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produção de energia. As principais empresas são: a Arcelor-Mittal, que incorporou a
antiga Companhia Siderúrgica Belgo Mineira e a Vale que também emprega vários
cidadãos monlevadenses.
3.3 Técnicas de coleta de dados.
Com referência aos dados contábeis, foi feita uma análise documental com
levantamento dos relatórios, documentos e dados secundários, produzidos pela
Contabilidade do Poder Executivo Municipal que tem o dever de consolidar as
contas dos poderes Executivo e Legislativo e das administrações indiretas do
município. De posse da autorização do Chefe do Poder Executivo Municipal, tornouse possível, também, ter acesso aos dados do município que constam do Sistema
Informatizado de Apoio ao Controle Externo/Prestação de Contas Anual do Tribunal
de Contas do Estado (SIACE/PCA).
Esses dados, documentos e relatórios constituirão o material básico para a
elaboração das demonstrações contábeis no padrão internacional, consoante as
normas emanadas da Secretaria do Tesouro Nacional (STN). Assim, através do
acesso ao sistema, tais documentos serão extraídos e, em seguida, ocorrerá a
transformação dos dados que poderá auxiliar o gestor público na tomada de
decisões. As demonstrações contábeis no formato tradicional, ainda em vigor, e no
novo padrão, serão apresentadas e analisadas no capítulo seguinte.
3.4 Estratégia de análise e tratamento dos dados.
Inicialmente serão apresentados os demonstrativos apurados no sistema contábil
em vigor, de responsabilidade da administração municipal, através do sistema de
prestação de contas anual. Esse material, complementado por relatórios adicionais,
foi a bases para que se elaborasse as demonstrações no padrão internacional,
consoantes às normas contábeis definidas pela STN.
Após a conversão de cada um dos instrumentos contábeis, foram calculados os
indicadores deles decorrentes e avaliada a utilidade dessas novas demonstrações
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contábeis e seus indicadores, esperando comprovar ou refutar o que se apregoa
acerca dessa nova sistemática contábil.
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS
Segundo a STN/MF (2011b, s.p.), o “Novo de Modelo de Contabilidade Aplicada ao
Setor Público tem como objetivo convergir as práticas de contabilidade vigentes aos
padrões estabelecidos nas Normas Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao
Setor Público”. A Secretaria do Tesouro Nacional enfatiza que além de harmonizar
as normas e práticas contábeis da área governamental àquelas da área privada,
almeja, também, “resgatar a Contabilidade como ciência, e o patrimônio da entidade
pública como objeto de estudo.”
A STN/MF (2011b, s.p.), ainda cita o Decreto nº 6.976, de 7 de outubro de 2009, que
estabeleceu alguns objetivos com a finalidade de cumprir esta missão. O Manual de
Contabilidade Aplicada ao Setor Público é dinâmico, de modo que a STN está
sempre emitindo portarias para atualizá-lo, adequando-se às necessidades de
harmonização das normas em âmbito internacional. Essas normas são divulgadas
através de portarias que estabelecem o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor
Público, que é composta por sete partes, quais sejam: Procedimentos Contábeis
Orçamentários, Procedimentos Contábeis Patrimoniais, Procedimentos Contábeis
Específicos, Plano de Contas, Demonstrações Contábeis, Perguntas e Respostas e
Exercício Prático. A Portaria mais recente para o período em que se elabora esta
dissertação é a de nº 406 de 20 de junho de 2011 que constitui no marco de
referência desta pesquisa. Esta portaria reitera a época em que o manual entrará em
vigor de forma compulsória, com grifos da autora: “Art. 7º As Partes IV – Plano de
Contas Aplicado ao Setor Público e V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao
Setor Público deverão ser adotadas de forma obrigatória a partir de 2012, pela
União, Estados e Distrito Federal, e de 2013, pelos Municípios” (STN/MF, 2011a).
4.1 Balanço Patrimonial
O modelo em vigor de demonstração do Balanço Patrimonial (BP) foi definido pela
Lei Federal de 19643, em seu artigo 105, que estabelece a estrutura do Balanço
Patrimonial da seguinte forma:
I - O Ativo Financeiro;
3

Lei Federal 4.320 que estatui normas de direito financeiro.
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II - O Ativo Permanente; III - O Passivo Financeiro; IV - O Passivo
Permanente; V - O Saldo Patrimonial; VI - As Contas de Compensação. § 1º
O Ativo Financeiro compreenderá os créditos e valores realizáveis
independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários. §
2º O Ativo Permanente compreenderá os bens, créditos e valores, cuja
mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa. § 3º O
Passivo Financeiro compreenderá as dívidas fundadas e outros pagamento
independa de autorização orçamentária.§ 4º O Passivo Permanente
compreenderá as dívidas fundadas e outras que dependam de autorização
legislativa para amortização ou resgate.§ 5º Nas contas de compensação
serão registrados os bens, valores, obrigações e situações não
compreendidas nos parágrafos anteriores e que, imediata ou indiretamente,
possam vir a afetar o patrimônio. (BRASIL,1964)

4.1.1 O Balanço Patrimonial de 2010
O Balanço Patrimonial do Município de João Monlevade referente ao ano de 2010,
no formato até então utilizado, é apresentado no Quadro 1.

Quadro 1 - Balanço Patrimonial do Município de João Monlevade, 2010

Fonte: Sistema de Apoio ao Controle Externo do Tribunal de Contas de Minas Gerais / Prestação de
Contas Anual.
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Registra-se que em nenhum momento, o arcabouço legal e normativo vigente da
CASP aborda a imperativa análise das demonstrações contábeis através de índices,
indicadores e quocientes. Não obstante, a STN/MF (2011a) destaca a importância
desta análise por quocientes.
4.1.2 O Balanço Patrimonial no padrão internacional
Quadro 2 - Balanço Patrimonial do Município de João Monlevade - Padrão internacional
MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
BALANÇO PATRIMONIAL - MODELO NOVO
EXERCÍCIO:2010
ATIVO
ESPECIFICAÇÃO

ATIVO CIRCULANTE

PASSIVO
Exercício

Ex

Atual

Ant

10.671.169,33

-

de

Curto

Demais
Créditos
Valores de CP
Investimentos
Temporários

e

Estoques
VPD
Pagas
Antecipadamente

ATIVO
CIRCULANTE

Imobilizado
Intangível

(continua...)

601.678,43

NÃO-

Ativo
Realizável
Longo Prazo
Investimento

55.992,01

56.561.230,99
a

19.062.522,22
22.901,69
37.475.807,08

-

Exercício
Atual

PASSIVO CIRCULANTE
Obrigações
Trabalhistas
e
Previdenciárias de Curto
Prazo
Empréstimos
e
Financiamentos de Curto
Prazo
Fornecedores de curto
prazo
Debêntures e Outros
Títulos de Dívida de CP
Obrigações Fiscais de
Curto Prazo
Demais Obrigações de
Curto Prazo
Provisões de Curto
Prazo
Valores de Terceiros
Restituíveis

Caixa e Equivalentes
de Caixa
10.013.498,89
Créditos
Prazo

ESPECIFICAÇÃO

PASSIVO
NÃOCIRCULANTE
Obrigações
Trabalhistas
e
Previdenciárias
de Longo Prazo a
Pagar
Empréstimos
e
Financiamentos de Longo
Prazo
Debêntures e Outros
Títulos de Dívida de
Longo Prazo

8.518.282,65

Ex
Anter
ior
-

7.829.831,06

688.451,59
9.771.537,15

5.922.445,78
3.849.091,37

-
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(continuação...)
Fornecedores de Longo
Prazo
Obrigações Fiscais de
Longo Prazo
Provisões de Longo
Prazo
Resultado Diferido
TOTAL DO PASSIVO

18.289.819,80
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercício

ESPECIFICAÇÃO

Atual

Patrimônio
Social/Capital Social
Reservas de Capital
Ajustes de Avaliação
Patrimonial
Reservas de Lucros
Ações em Tesouraria
Resultados
Acumulados
48.942.580,52
Ações/Cotas
em
Tesouraria
TOTAL
DO
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
48.942.580,52
TOTAL

Ex
Ant

-

67.232.400,32
Fonte: Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao
Setor Público – Portaria STN nº 406/2011, 4ª edição. Nota: Conversão ao novo padrão internacional
realizada pela autora.
67.232.400,32

-

-

TOTAL

4.1.3 Balanço Patrimonial: Quocientes e indicadores do padrão internacional
Segundo a STN/MF (2011a, p. 37) Liquidez Imediata (LI) “Indica a capacidade
financeira da entidade em honrar imediatamente seus compromissos de curto prazo
contando apenas com suas disponibilidades, ou seja, os recursos disponíveis em
caixa ou bancos”.
Ou seja:
LI =

Disponibilidades___
Passivo Circulante
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Utilizando os dados da prefeitura de João Monlevade tem-se:
LI = 10.013.498,89 = 1,18.
8.518.282,65
De acordo com Hoji (2010), este seria um índice favorável de liquidez, pois para
cada real que o município de João Monlevade deve, ele possui ativos líquidos de
R$1,18 para honrar seus compromissos.
Segundo a STN/MF (2011a, p.37), a Liquidez Corrente (LC) demonstra quanto a
entidade poderá dispor em recursos a curto prazo (caixa, bancos, clientes, estoques,
etc.)

para

pagar

suas

dívidas

circulantes

(fornecedores,

empréstimos

e

financiamentos a curto prazo, contas a pagar, etc.).
Ou seja:
LC = Ativo Circulante___
Passivo Circulante
Com base nos dados da prefeitura de João Monlevade tem-se:
LC = 10.671.169,33 = 1,25.
8.518.282,65
Recorrendo novamente à Hoji (2010), constata-se que este seria um índice favorável
de liquidez dado que, praticamente, todo o Ativo Circulante concentra-se nas
disponibilidades, quase não havendo pendências com contas de realizável. Os
estoques não têm muita relevância no caso do setor público, pois não há
conversibilidade por se tratar de destinação exclusiva ao consumo do próprio órgão
público, ao passo que no âmbito privado poderia representar estoque para venda.
Ainda segundo a STN/MF (2011a, p.38), Liquidez Seca (LS) é assim calculada:
(Disponibilidades + Créditos a Curto Prazo) /Passivo Circulante: Demonstra
quanto a entidade poderá dispor de recursos circulantes, sem levar em
consideração seus itens não monetários como os estoques, almoxarifados e
as despesas antecipadas, para fazer face às suas obrigações de curto
prazo.
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Ou seja:
LS = Disponibilidades + Créditos a Curto Prazo
Passivo Circulante
Utilizando os dados da prefeitura de João Monlevade tem-se:
LS = 10.013.498,89 + 55.992,01 = 1,18.
8.518.282,65
Conforme

já

abordado,

os

valores

realizáveis

são

irrelevantes,

pois

as

disponibilidades representam 94% do Ativo Circulante e 99% das disponibilidades
somadas aos créditos de curto prazo, o que mantém o índice de liquidez seca o
mesmo da liquidez imediata.
A STN/MF (2011a, p.38), estabelece a Liquidez Geral (LG), que é uma medida de
capacidade da entidade em honrar todas as suas exigibilidades, contando para isso,
com os seus recursos realizáveis de curto e longo prazos.
Sendo: LG = Ativo Circulante + Ativo Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
Com base nos dados da prefeitura de João Monlevade, tem-se:
LG = 10.671.169,33 + (19.062.522,22) = 1,63.
8.518.282,65 + 9.771.537,15
Aplicando a fórmula da LG, obtém-se o quociente de 1,63. Depreende-se dos dados
que, considerando as disponibilidades e os créditos inscritos em dívida ativa, o
município tem uma capacidade de honrar com todas as suas exigibilidades na
proporção de R$1,63 para cada real que deve. Visualiza-se ainda que, sem mesmo
analisar valores, é possível compreender que as exigibilidades de longo prazo são
menores que os realizáveis de longo prazo, pois o índice aumentou em relação à
LS, LC e LI.
A STN/MF (2011a, p.38), estabelece o Índice de Solvência (IS), calculado seguinte
forma:
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IS = Ativo Circulante + Ativo Não Circulante
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante
Uma entidade é solvente quando está em condições de fazer frente a suas
obrigações e ainda apresenta uma situação patrimonial que garanta sua
sobrevivência no futuro.
Analisando os dados da prefeitura de João Monlevade, tem-se:
IS = 10.671.169,33 + (19.062.522,22) = 3,68.
18.289.819,80
O Ativo Circulante é de R$10.671.169,33. O Ativo Não Circulante inclui o Ativo
Realizável a Longo Prazo (R$19.062.522,22), os investimentos, o imobilizado e o
intangível. O valor do ativo é, portanto, de R$ 67.232.400,32. Anteriormente, já se
calculou o valor total do passivo, que é de R$18.289.819,80. Portanto, o índice de
Solvência Geral é de 3,68. Isto quer dizer que, para cada real que o município deve,
seja de curto ou longo prazos, ele possui R$3,68 para pagar, que representa uma
condição muito favorável para a sobrevivência futura deste ente federativo.
A STN/MF (2011a, p.38), estabelece ainda o quociente de Endividamento Geral
(EG), que demonstra o grau de endividamento da entidade e reflete sua estrutura de
capital.
Dessa forma:
EG = Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante
Ativo Total
Considerando os dados da prefeitura de João Monlevade verifica-se que:
EG = 18.289.819,80 = 0,27.
67.232.400,32
Através do EG, é possível concluir que apenas 27% do ativo do município é
composto por dívidas. Analisando as demonstrações contábeis complementares
(Demonstração da Dívida Flutuante e Demonstração da Dívida Fundada Interna),
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conclui-se que 87% (R$ 7.383.403,58) da Dívida de curto prazo têm como origem
despesas empenhadas e não pagas relativas ao exercício financeiro de 2010 e que
61% (R$ 5.922.445,78) da Dívida de Longo Prazo tem como credor o INSS.
Por fim, no que se refere aos quocientes, a STN/MF (2011a, p.38), estabelece a
Composição do Endividamento (CE) que representa a parcela de vencimento no
curto prazo do endividamento total. Assim:
CE =

_Passivo Circulante___________
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante

Calculando o CE da prefeitura de João Monlevade, tem-se:
CE =

8.518.282,65_______ = 0,47.
8.518.282,65 + 9.771.537,15

Apesar do índice revelar que, praticamente, a metade da dívida ser de curto prazo e
da ressalva feita pela STN de que “é melhor para a entidade que suas dívidas sejam
de longo prazo”, no presente caso, essa composição do endividamento não
representa qualquer risco para o município honrar os seus compromissos de curto
prazo, porque CE é bem menor do que 1,00. Isto se deve os altos índices
apresentados nos indicadores LG, LS e LC.
4.1.4 Considerações sobre o Balanço Patrimonial convertido
O Balanço Patrimonial (BP) do modelo internacional vem corrigir um erro de
concepção. Ao passo que o almoxarifado era considerado um bem realizável de
longo prazo, ele passa a ser um bem de curto prazo (maior dinamismo nas
mutações). Ademais, uma notável reorganização da estrutura do BP se percebe: os
bens, os direitos e as obrigações de curto prazo ficam no grupo chamado de
Circulante. Os direitos e as obrigações de longo prazo ficam no grupo chamado de
Não-Circulante.
Sendo assim, nota-se que a visualização do detalhamento das contas no BP
convertido permite maior entendimento Inseriu-se um novo grupo de bens e direitos
de longo prazo que é o intangível. Marcas, patentes, licença de uso de softwares e
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todos os bens de natureza não material deverão ser classificados neste grupo de
Ativo Não Circulante, porque não possuem a grande mobilidade que tem as contas
de curto prazo.
O novo BP também corrige uma outra falha do BP em vigor, quando aglutina, no
Ativo Permanente, a Dívida Ativa. Esta representa um direito a receber que não
pode se confundir (como era somada) ao Ativo Imobilizado, pois o ideal é que este
direito a receber de longo prazo nem existisse com tanta representatividade, pois,
quanto maior o seu valor, mais reflete a ineficiência do Poder Público em cobrar
seus próprios tributos.
O novo BP também insere uma inovação positiva em relação às obrigações de curto
prazo. Ao passo que o BP em vigor aglutina todas as obrigações com credores, o
novo BP segrega esses credores, tipificando-os como fornecedores, obrigações
trabalhistas e previdenciárias, financiamentos e obrigações fiscais, dando maior
clareza à composição da dívida de curto prazo. Esta segregação de grupos de
contas também é refletida nas obrigações de longo prazo.
Por fim, observa-se que o Ativo Real Líquido (situação líquida positiva) e o Passivo
Real a Descoberto (situação líquida negativa) foram substituídos pelo grupo de
contas denominado “Resultados Acumulados”. No entanto, os Resultados
Acumulados nas administrações indiretas devem ser evidenciadas no grupo de
contas denominado “Patrimônio Social”.
4.1.5 Mensuração dos ativos
Um grande desafio do profissional de Contabilidade Pública é a mensuração
adequada dos ativos públicos. Desde 1964, a Lei 4.320 determina o rigor do controle
do patrimônio público, quando o artigo 85, concatenado com os artigos 94 e 95 da
retrocitada lei, determina o controle analítico do inventário, sob a responsabilidade
de um gestor. O valor total do inventário analítico deve ser o mesmo daquele
contabilizado sinteticamente pelo método das partidas dobradas. A lei ainda
estabelece (artigo 106) a mensuração do patrimônio pelo valor nominal e quando se
trata de bens móveis ou imóveis, a mensuração deve levar em consideração o valor

54

de aquisição ou o custo de produção/construção. O estoque, por sua vez, deve ser
mensurado através do custo médio ponderado das compras.
Esta perspectiva de mensuração, de 1964, chamada de aziendal, foi suplantada pela
perspectiva do valor real dos elementos do Balanço Patrimonial em conformidade
com o padrão internacional. Isto quer dizer que mais vale o real valor dos ativos do
que o dispêndio financeiro para a aquisição de um bem. Nesse sentido, a STN
(2001, p. 55) amplia a possibilidade de mensuração dos ativos para que o balanço
expresse o real valor dos bens. Dessa forma, a mensuração deve levar em
consideração o custo histórico, o custo corrente, o valor realizável líquido, o valor
justo, o valor recuperável ou valor de serviço recuperável. Assim sendo, a avaliação
dos ativos por parte dos usuários é mais realística, pois quando se leva em conta o
valor realizável líquido, também chamado pela contabilidade internacional de
impairment, o gestor público sabe exatamente de quanto é o patrimônio, ao valor de
mercado. Estes aspectos de mensuração dos ativos são tratados pela NBC-T-16.10,
criada pela Resolução CFC 1.137/2008. Assim sendo, o padrão internacional aceita
tanto o ajuste a valor de mercado para mais quanto o “Valor da reavaliação ou valor
da redução do ativo a valor recuperável: a diferença entre o valor líquido contábil do
bem e o valor de mercado ou de consenso, com base em laudo técnico”.
4.2 Balanço Orçamentário (BO)
Conforme a Lei 4.320/644, esta é a finalidade do BO: “Art. 102. O Balanço
Orçamentário demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as
realizadas”.
4.2.1 O Balanço Orçamentário de 2010
Pode-se dizer, ao analisar o Balanço Orçamentário em vigor, que a análise da
despesa é incompleta. Não demonstra as três fases da despesa, nem tampouco a
classificação desta despesa por categoria econômica ou por função de governo. Não
possui indicadores ou quocientes que viabilizam uma análise gerencial:

4

Vide em referências: Brasil, Legislação, Lei 4.320/64.
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Quadro 3 - Balanço Orçamentário do Município de João Monlevade, 2010

Fonte: Sistema de Apoio ao Controle Externo do Tribunal de Contas de Minas Gerais / Prestação de
Contas Anual

4.2.2 O Balanço Orçamentário segundo o Padrão Internacional
Com base nos dados no BO em vigor, a conversão produziu o seguinte resultado:
Quadro 4 - Balanço Orçamentário do Município de João Monlevade,
convertido para as normas internacionais, 2010

EXERCÍCIO:
PÁGINA:
RECEITAS
ORÇAMENTÁRIAS
RECEITAS
RECEITAS
CORRENTES
RECEITA
TRIBUTÁRIA
Impostos

MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE/MG
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - MODELO NOVO
MÊS:
PREVISÃO
INICIAL

PREVISÃO
ATUALIZADA

RECEITAS
REALIZADAS

SALDO

(a)

(b)

(a-b)

120.017.100,00

120.017.100,00

125.482.708,55

(5.465.608,55)

127.865.320,00

127.865.320,00

133.799.909,88

(5.934.589,88)

15.650.600,00

15.650.600,00

17.601.827,06

(1.951.227,06)
-

Taxas
Contribuição de
Melhoria
RECEITA
DE
CONTRIBUIÇÕES

(continua...)

EMISSÃO:

1.800.000,00

1.800.000,00

1.777.310,58

22.689,42

56

(...continuação)
Sociais

Contribuições

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
Multas e Juros
de Mora
Indenizações e
Restituições

(continua...)

1.177.000,00

1.177.000,00

3.538.694,32

(2.361.694,32)
-

1.000,00

1.000,00

-

1.000,00
-

1.000,00

1.000,00

-

1.000,00
-

7.534.348,00

7.534.348,00

8.954.487,98

(1.420.139,98)

98.090.672,00

98.090.672,00

98.498.245,30

(407.573,30)
-

3.610.700,00

3.610.700,00

3.429.344,64

181.355,36
-
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(...continuação)
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
Receitas
de
Capital Diversas
SUBTOTAL
DAS
RECEITAS (I)
OPERAÇÕES
DE
CRÉDITO
REFINANCIAMENTO
(II)

(continua...)

(7.848.220,00)

(7.848.220,00)

(8.317.201,33)

500.000,00

500.000,00

1.598.321,77

468.981,33
(1.098.321,77)
-

5.000,00

5.000,00

125.513,99

(120.513,99)
-

(8.354.220,00)

(8.354.220,00)

(10.041.037,09)

1.686.817,09

(13.356.220,00)

(13.356.220,00)

(13.752.740,21)

396.520,21
-

1.000,00

1.000,00

-

1.000,00
-

120.017.100,00

120.017.100,00

125.482.708,55

(5.465.608,55)
-

-

-

-

-
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(...continuação)
Operações
Crédito Internas
Mobiliária

de

-

Contratual
Operações
Crédito Externas
Mobiliária

-

de

-

Contratual
SUBTOTAL
COM
REFINANCIAMENTO
(III) = (I + II)
DÉFICIT (IV)
TOTAL (V) = (III + IV)
SALDOS
DE
EXERCÍCIOS
ANTERIORES
(UTILIZADOS
PARA
CRÉDITOS
ADICIONAIS)
Superávit Financeiro
Reabertura de Créditos
Adicionais

DESPESAS
ORÇAMENTÁRIAS

120.017.100,00

120.017.100,00

125.482.708,55

-

-

-

120.017.100,00

120.017.100,00

125.482.708,55

-

-

-

-

-

-

-

-

DOTAÇÃO
INICIAL

DOTAÇÃO
ATUALIZADA

DESPESAS
EMPENHADAS

(d)

(e)

(f)

(5.465.608,55)
(5.465.608,55)

DESPE DESPE SALDO
SAS
SAS
DA
LIQUID PAGA DOTA
ADAS
S
ÇÃO
(g)

(h)

(i)=(e-f)

DESPESAS
DESPESAS
CORRENTES
Pessoal
e
Encargos Sociais
Juros
e
Encargos da Dívida
Outras
Despesas Correntes
DESPESAS DE
CAPITAL
Investimentos
Inversões
Financeiras
Amortização da
Dívida

(continua...)

125.148.296,00 125.148.296,00
-

-

125.055.744,86
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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(...continuação)
RESERVA
DE
CONTINGÊNCIA
RESERVA
DO
RPPS
SUBTOTAL
DAS
DESPESAS (VI)
AMORTIZAÇÃO DA
DÍVIDA
REFINANCIAMENT
O (VII)
Amortização
da
Dívida Interna
Dívida
Mobiliária
Outras Dívidas
Amortização
da
Dívida Externa
Dívida
Mobiliária
Outras Dívidas
SUBTOTAL
COM
REFINANCIAMENT
O (VIII) = (VI + VII)
SUPERÁVIT (IX)
TOTAL (X) = (VIII +
IX)

,
125.148.296,00 125.148.296,00
-

-

125.148.296,00 125.148.296,00

125.055.744,86
-

-

125.055.744,86

-

-

-

-

-

-

-

426.963,69

-

-

-

125.148.296,00

125.148.296,00

125.482.708,55

-

-

-

Fonte: Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao

Setor Público – Portaria STN nº 406/2011, 4ª edição. Nota: Conversão ao novo padrão internacional
realizada pela autora.

A relação entre a previsão inicial da receita e a dotação inicial da despesa indica se
há equilíbrio entre a previsão e fixação constante na LOA. Quando se aborda
“previsão inicial” e “dotação inicial”, a análise se restringe à lei do orçamento, e não
à sua execução. Desta forma, em virtude do Princípio Orçamentário do Equilíbrio, as
receitas previstas e as dotações iniciais (da despesa) devem ser iguais em virtude
de dois princípios básicos. O primeiro consiste na política fiscal adequada, em que o
Poder Público não pode realizar despesa acima do que consegue arrecadar.
Segundo que não é função da Administração Pública promover sobras na execução
do Orçamento, ou seja, a guarda de dinheiro não é missão institucional do Poder
Público porque isso não satisfaz as necessidades coletivas. Toda a arrecadação
deve ser revertida no atendimento dessas necessidades.
O Poder Público tem meta de Resultado Primário, que é uma análise econômica
que, por sua peculiaridade, será tratada em tópico específico. Por todos esses
motivos, o quociente do equilíbrio orçamentário será sempre 1, pois o valor total das
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receitas previstas será dividido pelo mesmo valor, que consiste nas dotações
iniciais.
O Quociente de Execução da Receita é resultante da relação entre a Receita
Realizada e a Previsão Atualizada da Receita, indicando a existência de excesso ou
falta de arrecadação para a cobertura de despesas.
No Balanço Orçamentário convertido, temos a seguinte equação:
Receita Realizada.......................

125.482.708,55

Previsão Atualizada da Receita.

120.017.100,00

Quociente de Exec.da Receita....

1,0455

Interpretando tais dados, infere-se que, caso a despesa tenha sido realizada até o
limite da lei do orçamento, o Gestor Público municipal contaria com mais 4,55% do
orçamento para remanejamento para o exercício seguinte caso se confirme o que
dispõe o artigo 43 da Lei 4.320/64, no caso de superávit financeiro apurado no
Balanço Patrimonial ou mesmo de forma concomitante na execução do orçamento,
em que o excesso de arrecadação pode ser utilizado como fonte de recursos para
créditos adicionais suplementares.
O Quociente de Desempenho da Arrecadação tem o mesmo critério do Quociente
de Execução da Receita. No entanto, o que diferencia ambos é que o primeiro tem
como base a Previsão Inicial da receita, ao passo que o segundo tem como base a
Previsão Atualizada da Receita.
Assim sendo, tem-se os seguintes dados:
Receita Realizada.......................

125.482.708,55

Previsão Inicial da Receita..........

120.017.100,00

Quociente de Exec.da Receita....

1,0455

Conclui-se que somente haverá alteração no quociente caso ingressem recursos
não previstos no texto original da lei. Com isso, aquela conta de receita que foi
objeto de movimento terá o valor previsto atualizado até o valor arrecadado, que
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repercutirá no valor atualizado do orçamento da Receita. Os resultados são
análogos ao quociente anterior.
O Quociente de Utilização do Excesso de Arrecadação é resultante da relação entre
os Créditos Adicionais abertos por meio de excesso de arrecadação e o total do
excesso de arrecadação, indicando a parcela do excesso de arrecadação utilizada
para abertura de créditos adicionais. Adicionalmente, é pertinente que esta análise
seja desdobrada por destinação de recursos. Aplicando tal teoria, foi necessário
recorrer a demonstrativos adicionais no SIACE/PCA/2010. O quadro de leis e
créditos adicionais do referido sistema acusa que o município de João Monlevade
realizou R$3.641.896,00 em créditos adicionais suplementares tendo, como fonte de
recursos, o excesso de arrecadação.
Então, tem-se os seguintes resultados:
Receita Realizada.......................

125.482.708,55 (+)

Previsão Inicial da Receita..........

120.017.100,00 (-)

Excesso de Arrecadação............

5.465.608,55 (=)

Créditos Adicionais.....................

3.641.896,00

Excesso de Arrecadação............

5.465.608,55

O Quociente de Utilização do
Excesso de Arrecadação............

0,6663

Isto quer dizer que 66,63% do Excesso de arrecadação foi utilizado como fonte de
recursos dos créditos adicionais.
O Quociente de Utilização do Superávit Financeiro é resultante da relação entre os
Créditos Adicionais Abertos por meio de superávit financeiro e o total do superávit
financeiro apurado no exercício anterior, indicando a parcela do superávit financeiro
utilizada para abertura de créditos adicionais. Adicionalmente, é pertinente que esta
análise seja desdobrada por destinação de recursos. Da mesma forma, ou seja,
recorrendo ao quadro de leis e créditos adicionais do SIACE/PCA/2010, constatou-
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se que os Créditos Adicionais Abertos por meio de superávit financeiro não foram
utilizados.
No entanto, mister calcular se o município poderia ter utilizado esta fonte de
recursos para os créditos adicionais:
Ativo Financeiro do Exercício Anterior............. 8.817.281,96 (+)
Passivo Financeiro do Exercício Anterior........

8.915.679,67 (-)

Superávit Financeiro......................................... - 98.397,71 (=)
Não tendo auferido Superávit Financeiro e sim Déficit Financeiro no exercício de
2009, explica-se o motivo pelo qual, de fato, não foi utilizado esta fonte de recursos
para suplementações.
O Quociente de Execução da Despesa é resultante da relação entre a Despesa
Executada e Dotação Atualizada, cuja discrepância pode ser ocasionada por
ineficiência no processo planejamento-execução ou a uma economia de despesa
orçamentária.
Isto posto, calcula-se:
Despesa Executada........................................

125.055.744,86

Dotação Atualizada.........................................

125.148.296,00

Quociente de Execução da Despesa............

0,9992

Depreende-se que o município utilizou 99,92% de todas as suas dotações para o
empenho da despesa. Em nenhuma hipótese a despesa empenhada pode ser maior
que 100% da dotação atualizada sob pena de caracterização de realização de
despesa pública sem autorização em lei.
O Quociente do Resultado Orçamentário é resultante da relação entre a Receita
Realizada e a Despesa Empenhada, indicando a existência de superávit ou déficit.
Aplicando tal teoria, temos o seguinte resultado:
Receita Realizada...........................................

125.482.708,55

Despesa Empenhada.....................................

125.055.744,86
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Quociente do Resultado Orçamentário..........

1,003

Depreende-se que, quando o quociente for maior que 1, apura-se superávit e
quando o quociente for menor que 1, apura-se déficit. NO caso de João Monlevade,
no exercício financeiro de 2010, o superávit foi de 0,3% na relação entre Receita e
Despesa.
O Quociente da Execução Orçamentária Corrente é resultante da relação entre a
Receita Realizada Corrente e a Despesa Empenhada Corrente. A interpretação
desse quociente indica se a receita corrente suportou as despesas correntes ou se
foi necessário utilizar receitas de capital para financiar despesas correntes.
Assim, tem-se, com base na DVP em vigor:
Receita Realizada Corrente............................

133.799.909,88

Despesa Empenhada Corrente.......................

115.569.439,39

Quociente da Exec.Orçamentária Corrente...

1,1577

Interpretando a teoria, pode-se afirmar que a receita corrente suportou as despesas
correntes com uma margem de segurança de 15,77%. Caso o quociente fosse
menor do que 1, poder-se-ia interpretar que a regra de ouro foi descumprida: As
Receitas de Capital não teriam sido totalmente destinadas às despesas de capital, o
que equivaleria dizer que foi necessário utilizar receitas de capital para financiar
despesas correntes.
O Quociente Financeiro Real da Execução Orçamentária é resultante da relação
entre a Receita Realizada e a Despesa Paga, indicando o quanto a receita
orçamentária arrecadada representa em relação à despesa orçamentária paga.
Para obter a despesa paga, foi necessário adotar o BFI em vigor e deduzir, das
despesas, os restos a pagar demonstrados como contrapartida na Receita
Extraorçamentária, resultando no seguinte:
Despesa Empenhada....................................

125.055.744,86 (+)

Restos a Pagar.............................................

7.383.403,58 (-)

Despesa Paga..............................................

117.672.341,28 (=)
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Receita Realizada...........................................

125.482.708,55

Despesa Paga................................................

117.672.403,58

Quociente do Resultado Orçamentário..........

1,066

O resultado quer dizer que a receita orçamentária arrecadada representa 106,6%
em relação à despesa orçamentária paga.
4.2.3 Considerações sobre o Balanço Orçamentário no Padrão Internacional
Depreende-se que os quocientes criados a partir do padrão internacional permitem
demonstrar, em indicadores, a relação entre previsão e execução do orçamento,
além de permitir a conferência e confronto dos resultados com as permissividades
legais, tais como a utilização correta das fontes de recursos dos créditos adicionais e
a eficiência na elaboração do orçamento, bem como na execução orçamentária.
Percebe-se, pelos dados apurados e pela leitura da Lei 4.320/64, que estes
instrumentos de controle, por valores e por quocientes não são utilizados no Balanço
Orçamentário em vigor, exigindo do gestor financeiro público controles paralelos
para a garantia do cumprimento da legislação. Por muitas vezes, tais controles
paralelos são feitos manualmente, não contando com a tecnologia sistêmica
exatamente por não ser um imperativo legal ou normativo. Há de se considerar
ainda que o BO no padrão internacional contempla as três fases da despesa
(empenho, liquidação e pagamento) e detalha a despesa por grupo de despesa,
permitindo uma análise mais abrangente do balanço.
O Balanço Orçamentário, em especial aquele convertido para as normas
internacionais, permite ao gestor visualizar o equilíbrio entre receita e despesa, os
compromissos assumidos e não realizados e a comparação entre o que se previu e
o que se realizou, inferindo sobre a eficácia do planejamento orçamentário.
4.3 Balanço Financeiro
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4.3.1 O Balanço Financeiro de 2010
O quadro 5 descreve o Balanço Financeiro em vigor na época em que se elabora
esta dissertação. Este Balanço Financeiro que a seguir se apresenta será abolido
com a entrada em vigor do Balanço Financeiro nos padrões internacionais.
Apresentando o Balanço Financeiro em vigor e comparando-o com o que entrará em
vigor será possível detectar e evidenciar as mudanças e a utilidade destas para o
gestor público, o principal Usuário das demonstrações contábeis no padrão
internacional, a partir de 2013.
De acordo com a Lei 4.320/645, O Balanço Financeiro:
[...] demonstrará a receita e a despesa orçamentárias bem como os
recebimentos e os pagamentos de natureza extra-orçamentária, conjugados
com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior, e os que se
transferem para o exercício seguinte. Parágrafo único. Os Restos a Pagar
do exercício serão computados na receita extra-orçamentária para
compensar sua inclusão na despesa orçamentária.
Quadro 5 - Balanço Financeiro do Município de João Monlevade-MG, 2010

F
Fonte: Sistema de Apoio ao Controle Externo do Tribunal de Contas de Minas Gerais / Prestação de
Contas Anual.
5

Artigo 103. Vide em referências: Brasil, Legislação, Lei 4.320/64.
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Entretanto, observa-se que no Balanço Financeiro em vigor existe uma anomalia.
Este deveria evidenciar as transações financeiras ocorridas no Poder Público
Municipal; o que não é observado, pois considera-se a despesa empenhada e não a
despesa paga.
A demonstração dos valores pagos no Balanço Financeiro somente são
contemplados na periodicidade mensal, mas não no anual. O saldo anterior,
adicionado aos ingressos menos os pagamentos devem, necessariamente, resultar
no saldo atual em caixa e bancos. Caso os cálculos não resultem de forma correta,
isso quer dizer que há receita sem contrapartida no depósito bancário ou despesa
paga sem contrapartida na retirada bancária. O Balanço Financeiro é, tanto no
modelo revogável como no modelo internacional, um eficiente instrumento da
verificação da exatidão das transações financeiras ocorridas no ente público.
4.3.2 O Balanço Financeiro no Padrão Internacional
Quadro 6 - Balanço Financeiro do Município de João Monlevade-MG, 2010
BALANÇO FINANCEIRO - MODELO NOVO
EXERCÍCIO:

2010

INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO

DISPÊNDIOS

Exercício Atual

ESPECIFICAÇÃO

Exercício Atual

Receita Orçamentária

125.482.708,55

Despesa Orçamentária

125.055.744,86

Ordinária
Vinculada
Previdência Social
Convênios

119.557.933,64
5.924.774,91
4.200.939,15

Ordinária
Vinculada
Previdência Social
Convênios

125.055.744,86
1.637.474,49

Recursos
Próprios
Diretamente Arrecadados
Operações de Crédito
Alienação de Bens

(continua...)

1.598.321,77
125.513,99

Recursos Próprios Diretamente
Pagos
Operações de Crédito

123.418.270,37
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(...continuação)
BALANÇO FINANCEIRO - MODELO NOVO
EXERCÍCIO: 2010

INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO

DISPÊNDIOS

Exercício Atual
Exercício Atual

Deduções da Receita
Transferências
Recebidas

ESPECIFICAÇÃO

(13.752.740,21)

Financeiras

7.776.252,34

Recebimentos
ExtraOrçamentários
Inscrição de Restos a Pagar
Processados
Inscrição de Restos a Pagar
Não Processados
Valores Restituíveis

27.638.367,62

1.953.772,14
20.254.964,04
8.764.927,59
169.662.256,10

Financeiras

Pagamentos Extra-Orçamentários

5.429.631,44

Saldo do Período Anterior
TOTAL

Transferências
Concedidas

-

7.776.252,34

26.816.760,01

Pagamentos de Restos a Pagar
Processados
Pagamentos de Restos a Pagar
Não Processados
Valores Restituíveis

20.285.569,94

Saldo para o exercício seguinte

10.013.498,89

TOTAL

3.839.073,59
2.692.116,48

169.662.256,10

Fonte: Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao

Setor Público – Portaria STN nº 406/2011, 4ª edição. Nota: Conversão ao novo padrão internacional
realizada pela autora.

4.3.3 Balanço Financeiro: Quocientes e indicadores
O Resultado Financeiro é calculado mediante a seguinte operação:
(Receita Orçamentária – Despesa Orçamentária).
Desta maneira, para o ano de 2010, foram encontrados os seguintes valores:
125.482.708,55 – 125.055.744,86 = 426.963,69.
A Variação do movimento Extra-orçamentário exprime o saldo obtido pela diferença
entre

aquelas

variáveis.

Assim,

chega-se

ao

montante:

27.638.367,62

-

26.816.760,01 = 821.607,61.
E, finalmente, a Variação do Saldo em Espécie resulta da adição do Resultado
Financeiro

(426.963,69)

e

da

Variação

do

Movimento

Extraorçamentário

(821.607,61). Que deve revelar valor idêntico ao obtido da diferença entre o Saldo
Atual e o Saldo Anterior.

-
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Para o município de João Monlevade no ano de 2010 este saldo é o resultado da
diferença entre 10.013.498,89 e 8.764.927,59, ou seja, 1.248.571,30.
O Quociente do Resultado dos Saldos Financeiros é resultante da relação entre o
Saldo que passa para o Exercício Seguinte e o Saldo do Exercício Anterior. A
interpretação desse quociente indica o impacto do resultado financeiro sobre o saldo
em espécie. (STN, 2011, p. 21)
4.3.4 Considerações sobre o BF no padrão internacional
Observa-se pela aplicação prática dos quocientes do Balanço Financeiro no padrão
internacional que torna-se possível analisar a origem da variação do Saldo em
Espécie. Constata-se que a soma do Quociente Orçamentário do Resultado
Financeiro com a Variação do Movimento Extra-orçamentário é exatamente a
Variação do Saldo em Espécie. Com isso, torna-se possível calcular a
representatividade da Variação do Saldo Financeiro com a Execução do Orçamento
ou com as operações que não são de natureza orçamentária.
Verifica-se no quadro que 34% da variação é resultante do superávit orçamentário
(Receita menos Despesa) e 66% da variação é resultante da compensação entre as
inscrições e baixas de dívida de curto prazo. As inscrições se referem às Receitas
Extra-orçamentárias (depósito de capital de terceiros) e as baixas se referem às
Despesas Extra-orçamentárias (repasse dos depósitos aos seus legítimos
proprietários).
Uma inovação pertinente que pode ser visualizada neste novo formato de Balanço
Financeiro é a possibilidade de comparação simétrica dos ingressos e dispêndios
financeiros. Ou seja, para cada conta de ingresso, existe a sua contrapartida com o
mesmo nome no dispêndio. Facilita em muito o acompanhamento do desempenho
financeiro por parte do gestor.
Constata-se no modelo internacional a relevante pertinência na segregação dos
recursos próprios dos recursos vinculados. Afinal, o gestor não possui flexibilidade
para gerenciar recursos vinculados, pois estes tem destinação específica (convênios
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para aplicação em bens de capital, em projetos de modernização administrativa;
financiamentos e alienação de bens que necessariamente devem ser aplicados em
outros bens de capital). É preciso recorrer a relatórios complementares para realizar
o lançamento e acompanhamento de convênios, pois eles podem ser de origem
corrente (de custeio) ou de origem de capital (investimentos). No Balanço Financeiro
em vigor, a demonstração destes dois convênios não é evidenciada.
Para informar os restos a pagar inscritos, como contrapartida da despesa
empenhada a pagar, foi necessário, haja vista a ausência de informação, recorrer ao
Relatório de Gestão Fiscal, pois o Balanço Financeiro em vigor não separa os
processados (liquidados) dos não processados (não liquidados).
Na parte da despesa, observa-se que ela não é apresentada por função de governo
ou por Natureza da Despesa (Classificação Econômica). A ênfase é dada às fontes
de recursos. Os contadores e demais profissionais que classificam o Orçamento
deverão atentar para um detalhe importante, qual seja: nem sempre na classificação
do orçamento, classifica-se as contribuições patronais previdenciárias como função
9 (Previdência). Por vezes, ela é classificada na função 04 (Administração), na
função 10 (Saúde), na função 12 (Educação) e outras. Com o Balanço Financeiro no
Padrão Internacional, é imperativa a classificação da Previdência na função própria
(09), evidenciando as despesas relativas à Previdência Social.
Outro aspecto do novo Balanço Financeiro que chama a atenção: a Contabilidade
Pública com as normas em vigor não segrega os dispêndios com recursos próprios
dos dispêndios com recursos vinculados, anteriormente citados. Não há, também,
quaisquer outros relatórios, por força normativa, que ofereçam tais informações.
Quanto aos restos a pagar que foram pagos no exercício de 2010, oriundos de
exercícios anteriores, foi necessário recorrer ao SIACE/LRFi para verificação do
valor pago mês a mês, tanto dos processados quanto dos não processados.
Não obstante, o novo Balanço Financeiro dá ênfase para o status dos restos a
pagar, mas não segrega os saldos financeiros por fonte de recursos. Seria
importante para o gestor saber, não somente os ingressos e dispêndios por fonte de
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recursos, mas também o saldo financeiro de recursos próprios e de vinculados. Isto
porque a tomada de decisão, pelo gestor, concentra-se sempre nos recursos
próprios, pois os recursos vinculados, como o próprio nome diz, estão atrelados a
um projeto específico, com cronograma de desembolso e etapas rígidas.
4.4 Demonstração das Variações Patrimoniais
4.4.1 A Demonstrações das Variações Patrimoniais de 2010
Brasil (1964)6 preconiza que “A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP)
evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes
da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício”.
Ela poderia ser comparada à DRE (Demonstração do Resultado do Exercício) do
mundo corporativo, porque apresenta, ao final, o resultado econômico da instituição.
As variações aumentativas e diminutivas do Patrimônio Líquido da Instituição podem
ocorrer como operações que resultam da Execução do Orçamento Público, bem
como operações que independem dessa execução.
A título de exemplo, se a Receita tem previsão no Orçamento, a sua arrecadação é
Resultante da Execução Orçamentária. Se o ato da inscrição de Dívida Ativa não
tem previsão no Orçamento, esta inscrição é Independente da Execução
Orçamentária.
O Quadro 7 demonstra a Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) em vigor
na época em que se elabora esta dissertação e que, contudo, será abolido com a
entrada em vigor da DVP nos padrões internacionais.
Mister a apresentação da DVP em vigor para a detecção e evidenciação das
mudanças e a utilidade destas para o gestor público que utilizará, de forma
compulsória, a DVP do padrão internacional a partir de 2013.
Apresentação do demonstrativo usado anteriormente:

6

Artigo 104.
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Quadro 7 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais de 2010 do Município de João Monlevade
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Fonte: Sistema de Apoio ao Controle Externo do Tribunal de Contas de Minas Gerais / Prestação de
Contas Anual.

Observa-se que, conforme conceituado anteriormente, as variações no patrimônio
líquido que são aumentativas são chamadas de Variações Ativas. As variações no
patrimônio líquido que são diminutivas são chamadas de Variações Passivas. As
variações são organizadamente alocadas em colunas distintas. Dentro de cada
agrupamento (Variações Ativas e Passivas), existem sub-grupos, que são a
natureza da variação (Resultantes ou Independentes da Execução Orçamentária).
Na compensação entre o que aumenta e o que diminui o Patrimônio Líquido, se
apura o Resultado, que pode ser Superávit ou Déficit. Para o fechamento da
Demonstração, o Déficit é alocado nas Variações Ativas e o Superávit nas Variações
Passivas.
4.4.2 A DVP convertida para o Padrão Internacional
Quadro 8 – Demonstração das Variações Patrimoniais - Modelo novo do Município de João
Monlevade

EXERCÍCIO:

MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - MODELO NOVO
MÊS:
EMISSÃO:
PÁGINA:
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
Exercício Atual
Exercício
Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas

(continua...)

151.454.298,69

-
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(...continuação)

EXERCÍCIO:

MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - MODELO NOVO
MÊS:
EMISSÃO:
PÁGINA:
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Tributárias e Contribuições
Impostos
Taxas
Contribuições de Melhoria
Contribuições Sociais
Contribuições Econômicas

19.379.137,64
17.601.827,06

Venda de Mercadorias, Produtos e Serviços
Venda de Mercadorias
Venda de Produtos
Venda de Serviços
Financeiras
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos
Concedidos
Juros e Encargos de Mora
Variações Monetárias e Cambiais
Descontos Obtidos
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações
Financeiras
Descontos Financeiros Obtidos
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras
Transferências
Transferências Intragovernamentais
Transferências Intergovernamentais
Transferências das Instituições Privadas
Transferências das Instituições Multigovernamentais
Transferências de Consórcios Públicos
Transferências do Exterior
Exploração de Bens e Serviços
Exploração de Bens
Exploração de Serviços
Valorização e Ganhos com Ativos
Reavaliação de Ativos
Ganhos com Alienação
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas
Resultado Positivo de Participações em Coligadas e
Controladas
Diversas 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

8.954.487,98

-

8.954.487,98
3.538.694,32
-

-

(continua...)

-

1.777.310,58

3.538.694,32
90.055.529,98

-

90.055.529,98
3.429.344,64
3.429.344,64
125.513,99
125.513,99
25.971.590,14
25.971.590,14
143.729.928,64
65.191.462,04
65.191.462,04

-

-

-

-
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(...continuação)
Benefícios Previdenciários
Aposentadorias e Reformas
Pensões
Outros Benefícios Previdenciários
Benefícios Assistenciais
Benefícios de Prestação Continuada
Benefícios Eventuais
Políticas Públicas de Transferência de Renda
Financeiras
Juros e Encargos sobre Empréstimos e Financiamentos
Obtidos
Juros e Encargos de Mora
Variações Monetárias e Cambiais
Descontos Financeiros Concedidos
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras
Transferências
Transferências Intragovernamentais
Transferências Intergovernamentais
Transferências a Instituições Privadas
Transferências a Instituições Multigovernamentais
Transferências a Consórcios Públicos
Transferências ao Exterior
Tributárias e Contributivas
Tributos
Contribuições
Tributos e Contribuições
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo
Uso de Material de Consumo
Serviços
Depreciação, Amortização e Exaustão
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo
Desvalorização e Perda de Ativos
Redução a Valor Recuperável
Perdas com Alienação
Perdas Involuntárias

-

-

237.404,00
237.404,00

-

-

76.156.195,35

76.156.195,35
-

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas
2.144.867,25
Premiações
Incentivos
Equalizações de Preços e Taxas
Participações e Contribuições
Resultado Negativo com Participações em Coligadas e Controladas
Custo de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas
2.144.867,25
Superávit/(déficit) Patrimonial do Período
7.724.370,05
Fonte: Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao

Setor Público – Portaria STN nº 406/2011, 4ª edição. Nota: Conversão ao novo padrão internacional
realizada pela autora, 2011.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)
Incorporação de Ativos Não Circulantes (+)
14.827.828,28
Desincorporação de Ativos Não Circulantes (-)
(9.738.976,03)
Incorporação de Passivos Não Circulantes (-)
(1.158.955,41)
Desincorporação de Passivos Não Circulantes (+)
3.367.509,52
Compensação entre mutações do patrimônio
Superávit Orçamentário
Total do Resultado

7.297.406,36
426.963,69
7.724.370,05
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As variações patrimoniais qualitativas demonstram o que aumentou e o que diminuiu
no patrimônio. No entanto, elas não consideram o superávit orçamentário, que não
são contas patrimoniais e sim de resultado. Por esse motivo, o demonstrativo
deveria levar em consideração o superávit orçamentário porque, caso contrário, o
superávit patrimonial não fecha se confrontado com as variações patrimoniais
qualitativas. Assim foi necessário fazer uma conferência dos valore (Total do
resultado como mostra acima.

4.4.3 Considerações sobre a DVP no padrão internacional
Na primeira tentativa de conversão com base na DVP atualmente utilizada, verificouse a falta de diversos dados exigidos no modelo internacional. Tornou-se
necessário, portanto, recorrer a várias demonstrações contábeis complementares
para suprir esta falta.
Relata-se o que se detectou de pesquisa adicional para preencher os dados exigidos
na nova DVP, a saber: ao passo que na DVP atual, a Receita é apurada no nível de
origem (2º nível), na nova DVP a receita é apurada por espécie (3º nível). Na DVP
atual, a despesa é apurada por grupo de despesa (2º nível) e na nova DVP a
despesa é apurada por elemento de despesa (4º nível). Foi necessário, portanto,
aglutinar as despesas por elemento de despesa através do Balancete Geral da
Despesa. Assim sendo, o resultado da segunda conversão foi o seguinte:
Quadro 9 – Demonstração das variações patrimoniais - modelo novo
MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - MODELO NOVO
EXERCÍCIO:
MÊS:
EMISSÃO:
PÁGINA:
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
Exercício Atual
2ª Conversão
Variações Patrimoniais Aumentativas
Tributárias e Contribuições
Impostos
Taxas
Contribuições de Melhoria
Contribuições Sociais
Contribuições Econômicas
Venda de Mercadorias, Produtos e Serviços
Venda de Mercadorias

(continua...)

151.454.298,69
19.379.137,64
17.601.827,06

151.454.298,69
19.379.137,64
17.201.772,16
400.054,90

1.777.310,58
8.954.487,98

1.777.310,58
8.795.948,46
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(...continuação)
Venda de Produtos
Venda de Serviços
Financeiras
Juros
e
Encargos
de
Empréstimos
e
Financiamentos Concedidos
Juros e Encargos de Mora
Variações Monetárias e Cambiais
Descontos Obtidos
Remuneração de Depósitos Bancários e
Aplicações Financeiras
Descontos Financeiros Obtidos
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas –
Financeiras

8.954.487,98
3.538.694,32
-

920.611,14

3.538.694,32

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
Exercício Atual
Transferências
Transferências
Intragovernamentais
Transferências
Intergovernamentais
Transferências das Instituições
Privadas
Transferências das Instituições
Multigovernamentais
Transferências de Consórcios
Públicos
Transferências do Exterior
Exploração de Bens e Serviços
Exploração de Bens
Exploração de Serviços
Valorização e Ganhos com Ativos
Reavaliação de Ativos
Ganhos com Alienação
Outras Variações Patrimoniais
Aumentativas
Resultado
Positivo
de
Participações em Coligadas e
Controladas
Diversas 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
Benefícios Previdenciários
Aposentadorias e Reformas
Pensões

(continua...)

8.795.948,46
6.431.763,60

588.494,32
4.922.658,14

2ª Conversão

90.055.529,98

90.214.069,50

90.055.529,98

90.042.393,42

-

171.676,08

3.429.344,64
3.429.344,64
125.513,99
125.513,99
25.971.590,14

200,00
200,00
125.513,99
125.513,99
26.507.665,50

25.971.590,14

26.507.665,50

143.729.928,64

143.729.928,64

65.191.462,04
65.191.462,04

64.562.310,82
50.197.387,41
14.364.923,41

-

629.151,22
629.151,22
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(...continuação)
Outros Benefícios Previdenciários
Benefícios Assistenciais
Benefícios
de
Prestação
Continuada
Benefícios Eventuais
Políticas
Públicas
de
Transferência de Renda
Financeiras
Juros
e
Encargos
sobre
Empréstimos e Financiamentos
Obtidos
Juros e Encargos de Mora
Variações Monetárias e Cambiais
Descontos
Financeiros
Concedidos
Outras Variações Patrimoniais
Diminutivas - Financeiras
Transferências
Transferências
Intragovernamentais
Transferências
Intergovernamentais
Transferências
a
Instituições
Privadas
Transferências
a
Instituições
Multigovernamentais
Transferências
a
Consórcios
Públicos
Transferências ao Exterior
Tributárias e Contributivas
Tributos
Contribuições
Tributos e Contribuições

-

-

237.404,00
237.404,00

237.404,00
237.404,00

-

3.837.512,39

3.837.512,39

-

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
Exercício Atual
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital
76.156.195,35
Fixo
Uso de Material de Consumo
Serviços
Depreciação, Amortização e Exaustão
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de
76.156.195,35
Capital Fixo
Desvalorização e Perda de Ativos
Redução a Valor Recuperável
Perdas com Alienação
Perdas Involuntárias
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas
2.144.867,25
Premiações
Incentivos
Equalizações de Preços e Taxas
Participações e Contribuições
Resultado Negativo com Participações em
Coligadas e Controladas

(continua...)

1.239.909,20
1.239.909,20

2ª Conversão
6.830.911,76
5.550.139,31
1.280.772,45

66.392.729,25
1.890,00
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(...continuação)
Custo de Outras Variações Patrimoniais
Diminutivas
Superávit/(déficit) Patrimonial do Período

2.144.867,25

66.390.839,25

7.724.370,05

7.724.370,05

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)
Incorporação de Ativos Não Circulantes (+)
14.827.828,28
Desincorporação de Ativos Não Circulantes (-)
(9.738.976,03)
Incorporação de Passivos Não Circulantes (-)
(1.158.955,41)
Desincorporação de Passivos Não Circulantes (+)
3.367.509,52
Compensação entre mutações do patrimônio
7.297.406,36
Superávit Orçamentário
426.963,69
7.724.370,05
Total do Resultado
Fonte: Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao

Setor Público – Portaria STN nº 406/2011, 4ª edição. Nota: Conversão ao novo padrão internacional
realizada pela autora.

O que se conclui acerca da DVP do padrão internacional é que se trata de uma
demonstração de valores não necessariamente atrelada à classificação econômica
da despesa. Este novo contexto se aproxima ainda mais da contabilidade privada.
Isto quer dizer que o agrupamento das despesas (pessoal, benefícios, financeiras,
transferências, tributárias, uso e consumo, desvalorização e outras) não está
rigorosamente atrelado a algum componente do crédito orçamentário, em todas as
suas classificações.
Esta forma de apresentação da DVP, tal como já constatado em outras
demonstrações, tem íntima relação com a sua contrapartida. No caso, os elementos
que compõem as Variações Patrimoniais Diminutivas encontram perfeita simetria
com os elementos das Variações Patrimoniais Aumentativas.
Outra inovação que se detecta é a forma de apresentação das mutações
patrimoniais. Muito embora estejam se apresentando de forma mais resumida, nelas
também se detecta a simetria, qual seja: o que se incorporou nos bens e direitos e o
que se baixou nas dívidas; o que se baixou nos bens e direitos e o que se inscreveu
em dívidas.
O resultado da compensação entre esses quatro elementos mais o superávit ou o
déficit orçamentário (Receita menos despesa) é, necessariamente, o Resultado
Econômico do Exercício Financeiro do Município. Nesse sentido, é facilitada a forma
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de se visualizar o Resultado Econômico, pois na DVP antiga esses elementos eram
segregados e sem vinculação à simetria apresentada.
Muito embora todas as novas demonstrações contemplem a comparação com o
exercício anterior, a inclusão (não compulsória) da AV (análise vertical) e da AH
(análise horizontal) facilitaria em muito a comparabilidade. Isso pode ser visto como
ponto de melhoria ao novo padrão de contabilidade aplicada ao setor público.
Quociente do Resultado das Variações Patrimoniais
RVP = Total das Variações Patrimoniais Aumentativas
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas
RVP = 151.454.298,69 = 1,054
143.729.928,64
Isto quer dizer que o Total das Variações Patrimoniais Aumentativas representa o
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas e mais 5,4% de margem. Esta margem
em valores monetários é de R$7.724.370,05, um superávit. Caso o quociente fosse
menor que 1, isto quer dizer que não teria havido superávit e sim déficit.
A DVP permite ao gestor avaliar todos os atos e fatos que afetam o patrimônio do
município. Neste contexto, o superávit orçamentário passa a ser mero componente
de uma análise mais abrangente que é a variação patrimonial.
4.5 Demonstração do Fluxo de Caixa
A Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) não é uma demonstração utilizada na
Administração Pública Municipal no período em que se elabora esta dissertação.
Portanto, esta demonstração não consta das Prestações de Contas geradas pelo
município de João Monlevade aos Tribunais de Contas, seja o da União, seja o do
estado de Minas Gerais. Atém-se, portanto, à DFC que será adotada a partir de
2013.
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4.5.1 A Demonstração do Fluxo de Caixa do Padrão Internacional
O Quadro 10 demonstra a DFC elaborada, tendo como fonte de dados várias outras
demonstrações contábeis, especialmente a DVP (Demonstração das Variações
Patrimoniais) e o BFI (Balanço Financeiro). Este quadro também solicita os dados do
exercício atual e o exercício anterior para efeito de comparação. No quadro 10
realizado pela autora não possível colocar os valores referentes ao exercício anterior
pelo fato da Prefeitura de João Monlevade não disponibiliza-los para poderem ser
colocados e analisados.
Quadro 10 - DFC de 2010 do Município de João Monlevade no Padrão Internacional

EXERCÍCIO:
PÁGINA:

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
MÊS:
Exercício
Atual

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES
INGRESSOS
RECEITAS DERIVADAS
Receita Tributária
Receita de Contribuições
Outras Receitas Derivadas
RECEITAS ORIGINÁRIAS
Receita Patrimonial
Receita Agropecuária
Receita Industrial
Receita de Serviços
Outras Receitas Originárias
Remuneração das Disponibilidades
TRANSFERÊNCIAS
Intergovernamentais
a Estados
a Municípios
Intragovernamentais
DESEMBOLSOS

123.758.872,79
19.379.137,64
17.601.827,06
1.777.310,58
15.922.526,94
3.538.694,32
8.954.487,98
3.429.344,64
88.457.208,21
88.457.208,21
115.569.439,39

PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR
111.494.523,00
FUNÇÃO
Judiciária
Encargos Especiais
111.494.523,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
237.404,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna
237.404,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa
Outros Encargos da Dívida
(continua...)

EMISSÃO:
Exercício
Anterior
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(...continuação)

EXERCÍCIO:
PÁGINA:

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
MÊS:

EMISSÃO:

Exercício
Atual

Exercício
Anterior

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES
TRANSFERÊNCIAS
Intergovernamentais
a Estados
a Municípios
Intragovernamentais

3.837.512,39
3.837.512,39

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS
OPERAÇÕES

8.189.433,40

-

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
INGRESSOS
Alienação de Bens
Amortização
de
Concedidos

125.513,99
125.513,99
Empréstimos

e

Financiamentos

DESEMBOLSOS

7.341.438,22

Aquisição de Ativo Não Circulante
Concessão de Empréstimos e Financiamentos
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO
INVESTIMENTO
FLUXOS
DE
CAIXA
FINANCIAMENTO

DAS

DAS

ATIVIDADES

ATIVIDADES

7.341.438,22

DE

-

DE

INGRESSOS

1.598.321,77
1.598.321,77

Operações de Crédito
DESEMBOLSOS

1.292.653,74

Amortização/Refinanciamento da Dívida
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO
FINANCIAMENTO

(7.215.924,23)

DAS

1.292.653,74
ATIVIDADES

DE

305.668,03

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE
CAIXA

1.279.177,20

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL

8.764.927,59

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL

10.044.104,79

-

-

Fonte: Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao

Setor Público – Portaria STN nº 406/2011, 4ª edição. Nota: Conversão ao novo padrão internacional
realizada pela autora.
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Para conferir o valor do caixa e equivalente de caixa final tem-se:
Diferença entre retenções e repasses
Caixa e equivalente de caixa final ajustado

Deste

demonstrativo

podem

ser

-30.605,90
10.013.498,89

extraídos

vários

importantes

indicadores

econômico-financeiros, dentre eles o quociente do fluxo de caixa líquido das
atividades operacionais em relação ao resultado patrimonial:
FCL = Caixa Líquido Gerado nas Operações
Resultado Patrimonial.
Empregando-se os dados no quociente acima referido, obtém-se para o município
de João Monlevade o seguinte indicador:
FCL= 8.189.433,40 = 1,06
7.724.370,05
Considerado que o Caixa Líquido Gerado nas Operações de João Monlevade
representa 6% a mais no Resultado Patrimonial aferido, isto quer dizer que 94% do
Resultado Patrimonial se deve à geração de caixa. Retomando a DVP, o Resultado
Patrimonial é decorrente da incorporação e desincorporação de ativos e passivos
não circulantes e mais o Superávit Orçamentário. A análise do caixa pela
perspectiva do Caixa Líquido Gerado pelas Operações permite inferir a geração de
caixa sem considerar investimentos e financiamentos, bem como a proporção do
caixa que foi destinado a estes dois outros caixas.
Quociente da Capacidade de Amortização de Dívida:
CAD = Caixa Líquido Gerado nas Operações
Total do Passivo.
CAD = 8.189.433,40 = 0,45
18.289.819,80
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O quociente mostra a relação entre caixa líquido gerado nas operações e o total do
passivo do município. No caso de João Monlevade, o indicador revela que no ano foi
gerado caixa líquido nas operações correspondentes a 45% do total do passivo do
município. Colocado em outros termos, significa que se todo o caixa líquido gerado
fosse destinado para atender ao passivo, este seria quitado em cerca de 02 (dois)
anos e três meses.
Quociente da Atividade Operacional:
“A interpretação desse quociente indica a parcela da geração líquida de caixa pela
entidade atribuída as atividades operacionais” (STN, 2011, p. 43).
Para João Monlevade, obteve-se o seguinte indicador:
AO = Caixa Líquido Gerado das Operações
Total da Geração Líquida de Caixa.
AO = 8.189.433,40

= 6,40

1.279.177,20
4.5.2 Considerações sobre a DFC no Padrão Internacional
O Fluxo de Caixa no Padrão Internacional separa as atividades operacionais
daquelas destinadas ao investimento, além de apresentar o fluxo (ingresso e
desembolsos) do financiamento.
O Fluxo de Caixa das atividades operacionais permite quantificar a geração de caixa
ao contrastar receitas efetivas e despesas de custeio. Ademais, esta análise permite
identificar que montante destinado aos investimentos.
O Fluxo de Caixa das atividades de investimento permite calcular a diferença entre
as fontes de recursos e os desembolsos exclusivamente de investimentos. Se o
resultado for negativo, isto quer dizer que ocorreu acréscimo no estoque de ativos
fixos ou financeiros do município.
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O Fluxo de Caixa das atividades de financiamento identifica as operações de crédito
e as amortizações e refinanciamentos da dívida. Se o valor for positivo, significa que
houve acréscimo no estoque da dívida municipal.
A geração líquida de caixa é a compensação entre os três fluxos de caixa. Esta
geração líquida de caixa, somada ao saldo anterior, resulta no saldo atual em caixa.
Os dados de João Monlevade mostram que, pela perspectiva numérica, a gestão
financeira é muito positiva, pois, ao passo que a Despesa é compatível com a
Receita, boa parte do superávit orçamentário é destinado à aquisição de bens de
capital. A DFC permite esta visualização com maior evidência.
No entanto, a demonstração não evidencia as movimentações financeiras extraorçamentárias. Elas não podem ser desconsideradas, porque podem ocorrer
retenções maiores do que os repasses ou o inverso. Por esse motivo, somente
considerando a compensação entre as operações extra-orçamentárias é que o fluxo
de caixa fecha.
4.6 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
A Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) não é uma
demonstração utilizada na Administração Pública Municipal no período em que se
elabora esta dissertação. Portanto, esta demonstração não consta das Prestações
de Contas geradas pelo município de João Monlevade aos Tribunais de Contas (da
União e do estado de Minas Gerais). Atém-se, portanto, à DMPL que será adotada a
partir de 2013.
4.6.1 A Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido do Padrão Internacional
O quadro 11 demonstra a DMPL elaborada com base na DVP (Demonstração das
Variações Patrimoniais) e o BP (Balanço Patrimonial). Extrai-se da DVP de 2010 o
Superávit ou o Déficit Patrimonial.

85

Este valor, somado ao Ativo Real Líquido de 2009, resulta no Ativo Real Líquido de
2010. Consistindo tais dados, obtém-se o seguinte resultado:
A demonstração das mutações no patrimônio líquido está assim apresentada:
Quadro 11 - DMPL de 2010 do Município de João Monlevade no Padrão Internacional
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EXERCÍCIO: 2010
ESPECIFICAÇÃO

Patrimônio
Reservas Ajustes de
Social/
de
Avaliação
Capital
Capital
Patrimonial
Social

Saldo Inicial Ex.
Anterior

-

-

-

Ajustes de Exercícios
Anteriores

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Reavaliação de Ativos

Aumento de Capital

Resultado do Exercício

Reservas Ações em
de Lucros Tesouraria

-

-

-

Resultados
Acumulados

-

41.218.210,47

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

41.218.210,47

-

-

-

-

-

7.724.370,05

-

-

-

-

-

48.942.580,52

TOTAL

41.218.210,47
-

-

-

Constituição/
Reversão de Reservas

Dividendos
Saldo Final Ex.
Anterior
Saldo Inicial Ex. Atual
Ajustes de Exercícios
Anteriores
Aumento de Capital

Resultado do Exercício

-

-

-

-

-

-

41.218.210,47
-

7.724.370,05

Constituição/
Reversão de Reservas
Dividendos

Saldo Final Ex. Atual

-

-

-

-

-

48.942.580,52

86

Fonte: Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, Parte V – Demonstrações Contábeis
Aplicadas ao Setor Público – Portaria STN nº 406/2011, 4ª edição, sendo dados convertidos pela
autora, 2011.

4.6.2 Considerações sobre a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido do
Padrão Internacional
Conforme a STN (2011) ressalta, a DMPL é amplamente utilizada no mundo pelas
empresas privadas, muito embora, até então, ela não seja utilizada pelas instituições
públicas:
A evolução do patrimônio líquido é mundialmente utilizada para a avaliação
da situação patrimonial, de maneira que o patrimônio líquido positivo e
crescente é um bom indicador de solvência. [...] Quando de sua publicação,
em 2000, a LRF também incorporou este conceito, devendo integrar o
Anexo de Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO. Embora
integre um anexo da LDO, a evolução do patrimônio líquido não é devida
exclusivamente a fatores orçamentários. [...] É importante observar que a
análise da evolução do patrimônio líquido depende da certeza de que os
ativos e passivos da entidade estão reconhecidos, mensurados e avaliados
de forma confiável. (STN, 2011, p. 52)

A DMPL permite visualizar, tanto a evolução quanto a constituição do Patrimônio
Líquido, Vale salientar que, conforme abordado nesta pesquisa, o Resultado
Patrimonial do Exercício é resultado da soma de três categorias: Resultantes da
Execução Orçamentária; Mutações Patrimoniais e Operações Independentes da
Execução Orçamentária. O superávit verificado da soma destes três sub-resultados
é transferido ao Ativo Real Líquido.
No entanto, a DMPL requer

informação acerca da Composição do Ativo Real

Líquido, o que não esta presente no BP em vigor. Este pode ser composto por
todos os elementos apresentados acima. O que se destaca, retomando as
inovações do BP, é que o Patrimônio Social representa o Patrimônio Líquido das
Administrações Indiretas e os Resultados Acumulados representam o Patrimônio
Lìquido das Administrações Diretas. Somando ambos, obtém-se o Patrimônio
Líquido da esfera de governo.
A DMPL permite, ainda, evidenciar a solvência da instituição, ao demonstrar o
crescimento ou a queda do patrimônio líquido. abarcando uma análise desde o saldo
inicial do ano anterior. Com isso, é possível acompanhar a evolução do Patrimônio
Líquido desde dois anos antes ao ano de referência.
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4.7 Demonstração do Resultado Econômico.
A Demonstração do Resultado Econômico (DRE), também, não é uma
demonstração utilizada na Administração Pública Municipal no período em que se
elabora esta dissertação. Portanto, esta demonstração não consta das Prestações
de Contas geradas pelo município de João Monlevade aos Tribunais de Contas, seja
o da União, seja o do estado de Minas Gerais. Atém-se, portanto, à DRE que será
adotada a partir de 2013.
4.7.1 A DRE segundo o Padrão Internacional
Para a elaboração da DRE torna-se necessário obter dados da contabilidade de
custos. Entretanto, segundo as normas em vigor, a contabilidade de custos também
não é feita na prática. Exatamente por esse motivo que a adoção das normas
internacionais torna obrigatória a contabilidade de custos na gestão pública para o
devido levantamento da DRE.
Como até então, a Prefeitura Municipal de João Monlevade não apura os dados de
custos, a autora se viu impossibilitada de apresentar a DRE com dados reais. Assim
sendo, no quadro 12 os valores são fictícios com o propósito exemplificativo.
Quadro 12 - DRE Exemplificativa
MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ECONÔMICO

ESPECIFICAÇÃO

Exercício
Atual

1. Receita econômica dos serviços prestados e dos bens ou dos produtos
fornecidos

300,00

2. (-) Custos diretos identificados com a execução da ação pública

100,00

3. Margem Bruta

200,00

4 (-) Custos indiretos identificados com a execução da ação pública
5 (=) Resultado Econômico Apurado

200,00

Exercício
Anterior
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Fonte: Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, Parte V – Demonstrações Contábeis
Aplicadas ao Setor Público – Portaria STN nº 406/2011, 4ª edição. A conversão ao novo padrão
internacional foi realizado pela autora, 2011.

4.7.2 Considerações sobre a DRE no Padrão Internacional
A implementação da DRE no setor público proporcionará importante apuração: O o
custo de oportunidade. Para tanto, a contabilidade de custos deverá ser feita e
deverá evidenciar quanto custa a manutenção de cada centro de custo, subsidiando
o gestor na tomada de decisões. A DRE permite demonstrar o que é mais vantajoso
para a Administração. Por exemplo, prover vigilância patrimonial com funcionários
efetivos ou contratar empresa de vigilância. Manter uma frota de veículos própria ou
alugar veículos. Contratar motoristas para o quadro permanente de pessoal ou
alugar veículos com motoristas terceirizados. Produzir alimento ou contratar
empresa produtora de refeições, entre inúmeras outras possibilidades. Um conceito
importante é o Superávit Econômico, assim definido pela STN (2011, p. 49),
“situação em que a receita econômica é maior que os custos diretos e indiretos
apropriados à atividade”.
O grande desafio para validar a DRE será demonstrar o aspecto subjetivo do
Resultado Econômico, que é a qualidade dos insumos e do serviço público prestado,
seja ele executado de forma direta ou indireta. Para tanto, a Receita Econômica
representa o custo da execução direta em confronto com os custos da terceirização.
A diferença positiva entre ambos indica o custo de oportunidade em que se pode
optar pela terceirização.
4.8 Notas Explicativas
As Notas Explicativas não são utilizadas na Administração Pública Municipal no
período em que se elabora esta dissertação. Portanto, estes complementos às
Demonstrações Contábeis não constam das Prestações de Contas geradas pelo
município de João Monlevade aos Tribunais de Contas, seja da União, seja do
estado de Minas Gerais. Atém-se, portanto, ao que as normas de contabilidade no
padrão internacional apregoam a elas.
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4.8.1 As Notas Explicativas segundo o Padrão Internacional
As notas explicativas, a exemplo do que é amplamente utilizado no mundo
corporativo, são peças que integram as demonstrações contábeis e têm a finalidade
de complementar as informações constantes das demonstrações, se forem
relevantes, tais como a narração do histórico, a importância ou a relevância de uma
determinada conta ou grupo de contas das demonstrações; ou podem, também,
contemplar informações que não constam nas demonstrações contábeis e/ou afetar
a fidedignidade delas em virtude de riscos e contingências.
Tais notas explicativas podem ser apresentadas de forma descritiva ou de forma
esquemática para oferecer transparência sobre a mensagem que as demonstrações
contábeis devem transmitir.
Com base no que a teoria define e com base no exemplo que pode ser obtido junto
às demonstrações publicadas na CVM, a prática poderia evidenciar o seguinte: As
notas explicativas são numeradas, de modo que uma conta ou grupo de contas de
cada

demonstração

contábil

possa

ter

uma

complementação

abaixo

da

demonstração contábil ou em documento distinto, mas mantendo a integridade
referencial, tal como se exemplifica:

EXERCÍCIO:

Quadro 13 - Balanço Financeiro de 2010 de João Monlevade
MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
BALANÇO FINANCEIRO - MODELO NOVO
2010
INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO

DISPÊNDIOS

Exercício
Atual

Receita Orçamentária

Exercício
Atual

Despesa Orçamentária
125.482.708,55

(continua...)

ESPECIFICAÇÃO

125.055.744,86
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(...continuação)
Ordinária

Ordinária
119.557.933,64

Vinculada

5.924.774,91

Vinculada
125.055.744,86

Previdência Social
Convênios
Recursos
Próprios
Diretamente Arrecadados
Operações de Crédito
Alienação de Bens

Deduções da Receita
Transferências
Financeiras Recebidas
Recebimentos
ExtraOrçamentários
Inscrição de Restos a
Pagar Processados
Inscrição de Restos a
Pagar Não Processados
Valores Restituíveis
Saldo do Período Anterior

- (1)

Previdência Social

4.200.939,15 (2)

1.598.321,77
125.513,99

1.637.474,49

Convênios
Recursos
Próprios
Diretamente Pagos
123.418.270,37
Operações de Crédito

(13.752.740,21)

7.776.252,34
27.638.367,62
5.429.631,44
1.953.772,14
20.254.964,04
8.764.927,59

Transferências
Concedidas

Financeiras
7.776.252,34 (3)

Pagamentos
ExtraOrçamentários
Pagamentos de Restos a
Pagar Processados
Pagamentos de Restos a
Pagar Não Processados
Valores Restituíveis
Saldo para
seguinte

o

exercício

26.816.760,01
3.839.073,59
2.692.116,48 (4)
20.285.569,94
10.013.498,89

TOTAL

- TOTAL
169.662.256,10
169.662.256,10
Fonte: Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, Parte V – Demonstrações Contábeis
Aplicadas ao Setor Público – Portaria STN nº 406/2011, 4ª edição, sendo dados convertidos pela
autora, 2011.

Como apresentado no Quadro acima, as referências das notas explicativas estão à
direita dos grupos de contas e numeradas de um a quatro e entre parênteses. Tal
como a teoria apregoa e a prática evidencia, as notas explicativas podem conter:
a) Narração do histórico: o Balanço Financeiro não apresenta Arrecadação
Previdenciária porque o RPPS está em fase de implementação, muito embora o
estudo de viabilidade já tenha sido concluído. O processo da municipalização
previdenciária está, no final do período da demonstração contábil, na fase de
compensação previdenciária junto ao INSS.

-
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b) Importância ou relevância de uma determinada conta ou grupo de contas: A a
demonstração de forma segregada dos convênios permite evidenciar ao Usuário
da Demonstração Contábil a eficiência da gestão política em captar recursos não
onerosos ao município junto aos governos estadual e federal.
c) Detalhamento de um grupo de contas: As Transferências Financeiras
Concedidas são constituídas pelas seguintes contas:
Transferência à Câmara Municipal
Transferência Fundação Municipal Casa de Cultura
Transferência Fundação Municipal Cre-Ser
Numerário Devolvido pela Câmara
Total dos repasses efetivos realizados

R$4.200.000,00
R$3.764.170,00
R$612.000,00
-R$799.917,66
R$7.776.252,34

d) informações que não constam nas demonstrações contábeis: Muito embora o
valor de restos a pagar processados de 2010 para pagamento exigível em 2011
tenha sido de R$2.692.116,48, deve-se considerar que não constam deste valor
as despesas empenhadas a pagar cujo vencimento extrapola a data de
referência 31/12/2010 em virtude do respeito ao artigo 57 da Lei Federal
8.666/93 que prescreve: “Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei
ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto
aos relativos: [...]”. Entendemos que a vigência do contrato pode prorrogar
segundo as prerrogativas da lei. No entanto, em respeito à vigência dos créditos
orçamentários, que é anual e em virtude do Princípio Contábil da Competência
(apropriação da despesa no mês que ela se refere), as despesas que terão
vigência no exercício seguinte serão apropriadas no crédito orçamentário do ano
a que se refere, em conjunto com o mês de competência a que se refere neste
exercício seguinte.
4.8.2 Considerações sobre as Notas Explicativas
Esta explicação contida na Nota Explicativa 4 pode, também, compreender a
evidenciação de políticas contábeis que, como no exemplo, foi evidenciada a forma
de apropriação da despesa pública limitada à vigência do crédito orçamentário que
finaliza em 31 de dezembro de cada ano e tendo, como fundamentação, o Princípio
Contábil da Competência.
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As Notas Explicativas classificadas como Evidenciação de Estimativas permite
evidenciar ao Usuário da Demonstração Contábil os critérios para se chegar, por
exemplo, ao Valor da Reserva de Contingência, que é uma dotação para servir de
fonte de recursos orçamentários para situações contingentes e que, mesmo não
sendo provisões, são riscos de perda provável e que podem se transformar em
precatórios.
Enfim, as Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis contém informações
esclarecedoras até mesmo ao Usuário leigo que não compreende a estrutura de um
determinado Balanço, porque o seu objetivo é dar transparência e significado aos
dados apresentados nas demonstrações.
4.9 Balancete Contábil / Balancete de Verificação
O Balancete Contábil é a principal demonstração contábil utilizada pelos
contabilistas públicos como forma de verificar se os lançamentos contábeis estão
coerentes. Isto porque, segundo o princípio das partidas dobradas, para cada
lançamento de débito, existe um lançamento de crédito de igual valor. Logo, se
existe algum lançamento equivocado, o total de débitos não será igual ao total de
créditos, exigindo que a diferença seja localizada e eliminada para a garantia da
fidedignidade das demonstrações contábeis.
4.9.1 O Balancete Contábil de 2010
No período em que se elabora esta dissertação, o Balancete Contábil, também
chamado de Balancete de Verificação, é o resultado da soma de todos os
lançamentos (débito em contrapartida do crédito e vice-versa), em que são
classificados segundo um plano de contas, organizado por grupos de bens e direitos
(chamado de ativo) e por grupos de obrigações (chamado de passivo), em que a
diferença positiva entre ambos resulta no patrimônio líquido em um determinado
período. As contas possuem tipos, que são as contas patrimoniais e as contas de
resultado (Receitas e Despesas). Esses grupos possuem características peculiares
e respeitam uma lógica. Os ativos são organizados por ordem decrescente de
liquidez. Os passivos são organizados por ordem decrescente de exigibilidade. Os
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lançamentos, que devem respeitar as contas do plano de contas, são sintetizados no
Balancete Contábil. Quando o exercício financeiro é encerrado, as contas de
resultado apresentadas no Balancete Contábil são zeradas e o resultado econômico
(contrapartida das Receitas e Despesas) é transferido à conta de Patrimônio
Líquido.
Salienta-se que o plano de contas em vigor não é padrão para os três entes da
federação à época em que se elabora esta dissertação. Cada contabilista
responsável de cada órgão público e de cada ente da federação adota o plano de
contas que considerar mais conveniente, segundo os princípios fundamentais de
contabilidade. No entanto, haverá um plano de contas padrão para todos os órgãos
públicos e para todos os entes da federação a partir do exercício financeiro de 2013,
tal como se exemplifica a seguir.
4.9.2 O Balancete Contábil no padrão Internacional
O quadro 14 demonstra como será o Balancete Contábil a partir de 2013. São
apresentadas as principais contas, alocadas em grupos com finalidades específicas.

Quadro 14 - Balancete Contábil do Município de João Monlevade do exercício financeiro de 2010
Contas
Código
Débito
Crédito
Classe
Caixa e equivalentes de caixa em moeda
1.1.1.1.0.00.00 3.596.083,32
nacional (F)
Créditos tributários a receber (P)
1.1.2.2.0.00.00 19.062.522,22
Depósitos
restituíveis
e
valores
1.1.3.6.0.00.00 6.417.415,57
vinculados (F)
1
Outros créditos e valores de curto prazo
680.572,13
1.1.3.8.0.00.00
a receber (P)
Bens móveis - veículos (P)
1.2.3.1.0.00.00 8.012.378,11
Bens imóveis (P)
1.2.3.3.0.00.00 29.463.428,97
* Depreciação, exaustão e amortização
1.2.3.8.0.00.00
0,00
acumuladas - veículos (P)
SOMA CLASSE 1
67.232.400,32

(continua...)
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(...continuação)
Classe

Contas
Pessoal a pagar - Precatórios curto prazo
Pessoal a pagar - Precatórios curto prazo
Empréstimos a Curto Prazo (P)
Fornecedores nacionais a curto prazo (F)
2
Contas a Pagar (F)
Valores Restituíveis (F)
Pessoal a pagar - Precatórios a longo
prazo (P)
Resultados Acumulados
SOMA CLASSE 2
Remuneração a pessoal abrangido pelo
RPPS (P)
Serviços Terceiros – PJ
Depreciação (VPD)
Transferências
de
bens
3
intragovernamentais (VPD)
Transferências de bens a instituições
privadas sem fins lucrativos
Redução a valor recuperável de
imobilizado
SOMA CLASSE 3
IPVA
Impostos sobre a produção e a
circulação (ICMS)
Venda de Produtos da Industria de
Transformação
Exploração do Patrimônio Imobiliário /
4
Aluguéis
Prestação de Serviços – TI
Transferências de bens das instituições
privadas sem fins lucrativos
Reavaliação de Imobilizado
Ganhos com Alienação de Imobilizado
SOMA CLASSE 4
Previsão inicial da receita (ver conta
corrente)
Dotação inicial (ver conta corrente)
5
RP não Processados inscritos no
exercício
RP Processados inscritos
SOMA CLASSE 5
Receita a realizar (ver conta corrente)
Receita realizada (ver conta corrente)
Disponibilidades de crédito - Crédito
disponível (ver conta corrente)
Disponibilidades de crédito - Crédito
empenhado a liquidar
6
Disponibilidades de crédito - Crédito
empenhado em liquidação
Dispon. - Crédito emp. liquidado a pagar
(ver conta corrente)
Dispon. de crédito - Crédito liquidado
pago (ver conta corrente)

(continua...)

Código
2.1.1.1.0.00.00
2.1.1.1.0.00.00
2.1.2.2.0.00.00
2.1.3.1.0.00.00
2.1.3.3.0.00.00
2.1.5.8.0.00.00

Débito

Crédito

7.829.831,06
688.451,59
9.771.537,15

2.2.1.1.0.00.00

48.942.580,52
0,00 67.232.400,32
3.1.1.1.0.00.00
3.3.2.3.0.00.00
3.3.3.1.0.00.00
3.5.1.0.2.00.00
3.5.3.1.0.00.00
3.6.1.2.0.00.00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.1.2.0.00.00
4.1.1.3.0.00.00
4.3.2.1.1.14.00
4.3.3.1.1.03.01
4.3.3.1.1.09.00
4.5.3.1.0.00.00
4.6.1.1.0.00.00
4.6.2.2.0.00.00
5.2.1.1.0.00.00
5.2.2.1.0.00.00
5.3.1.1.0.00.00
5.3.2.1.0.00.00
6.2.1.1.0.00.00
6.2.1.2.0.00.00
6.2.2.1.1.00.00
6.2.2.3.1.00.00
6.2.2.3.2.00.00
6.2.2.3.3.00.00
6.2.2.3.4.00.00
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(...continuação)
Classe

Contas
RP não Processados a Liquidar
RP Processados a Pagar
SOMA CLASSE 6
Direitos conveniados
Obrigações conveniadas
Obrigações contratuais
7
Controle da disponibilidade de recursos
Encaminhamento de créditos da dívida
ativa
SOMA CLASSE 7
Execução de direitos conveniados convênios a receber
Execução de direitos conveniados convênios a comprovar
Execução de direitos conveniados convênios a aprovar
Execução de direitos conveniados convênios aprovados
Execução de obrigações conveniadas convênios a liberar
Execução de obrigações conveniadas convênios a comprovar
Execução de obrigações conveniadas convênios a aprovar
Execução de obrigações conveniadas convênios aprovados
Execução de obrigações contratuais contratos de serviços a executar
Execução de obrigações contratuais 8
contratos de serviços executados
Exec da disp. de recursos - Disp por Dest
de Recursos ver c/c
Exec da disp. de recursos - Disp por Dest
de Recursos comprometida
Exec da disp. de recursos - Disp por
destinação de recursos utilizada
Créditos a encaminhar para a dívida
ativa
Créditos encaminhados para a dívida
ativa
SOMA CLASSE 8
TOTAL DO BALANCETE

Código
6.3.1.1.0.00.00
6.3.2.1.0.00.00

Débito

Crédito

0,00

0,00

0,00

0,00

7.1.1.3.0.00.00
7.1.2.3.0.00.00
7.1.2.4.0.00.00
7.2.2.1.0.00.00
7.3.1.1.0.00.00

8.1.1.3.0.01.01
8.1.1.3.0.01.02
8.1.1.3.0.01.03
8.1.1.3.0.01.04
8.1.2.3.0.01.01
8.1.2.3.0.01.02
8.1.2.3.0.01.03
8.1.2.3.0.01.04
8.1.2.4.0.02.01
8.1.2.4.0.02.02
8.2.2.1.1.00.00
8.2.2.1.2.00.00
8.2.2.1.3.00.00
8.3.1.1.0.00.00
8.3.1.2.0.00.00

0,00
0,00
67.232.400,32 67.232.400,32
Fonte: Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao
Setor Público – Portaria STN nº 406/2011, 4ª edição. Nota: Conversão ao novo padrão internacional
realizada pela autora.

Analisando as demonstrações contábeis complementares às Prestações de Contas,
pode-se constatar que o Plano de Contas do município de João Monlevade abrange
tão somente as contas patrimoniais, as contas de resultado e as contas
orçamentárias. O Balancete Contábil expressa o saldo das contas patrimoniais; o
confronto entre a previsão da receita e a arrecadação; a previsão da despesa mais
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créditos adicionais suplementares menos anulações, confrontando com a despesa
empenhada, permanecendo no sistema de compensação, as receitas arrecadadas e
as despesas empenhadas que no final do exercício, são transferidas para a
apuração do resultado do exercício. Constatou-se que o Balancete Contábil utilizado
não demonstra nenhuma informação gerencial para o gestor além dos balancetes
que são comumente e obrigatoriamente são emitidos todos os meses.
4.9.3 Considerações sobre o Balancete Contábil no padrão Internacional
Observa-se no Balancete Contábil no padrão internacional um salto de qualidade de
informações de nível gerencial. Tal Balancete Contábil apresenta dados e
informações de tudo o que ocorre no órgão público, sendo alocados em oito classes:
as classes um e dois representam as contas patrimoniais;
a) a classe três representa as despesas;
b) a classe quatro representa as receitas.
c) Na classe cinco é evidenciado o Orçamento;
d) a classe seis controla a execução do orçamento, demonstrando o confronto entre
receita prevista e receita realizada; a despesa prevista mais créditos adicionais
menos anulações e o saldo do orçamento. Nesta classe, é também controlada a
despesa em suas três fases (empenho, liquidação e pagamento), mostrando uma
nova fase da despesa, que é a fase “em liquidação”. Certamente, trata-se de um
fornecimento de grande vulto que demoraria muito tempo para atestar a exatidão
da entrega, tempo este que envolveria a passagem de um mês para outro;
e) a classe sete controla as perspectivas de direitos e obrigações. Interessante
observar que a assinatura de um convênio, seja ele para receber ou para
conceder, é controlado no Balancete Contábil sem necessariamente aguardar a
realização da receita e despesa. A expectativa de ocorrer é também
contabilizada. Além disso, a assinatura de um convênio a conceder já
compromete as disponibilidades de caixa, como forma de garantir o pagamento
da obrigação;
f) a classe oito é voltada para o controle de convênios, tanto os direitos quanto as
obrigações : na fase em que deve ser concedido o recurso (a liberar); na fase em
que o conveniado deve executar o convênio e prestar contas (a comprovar); na
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fase em que o concedente analisa a prestação de contas (a aprovar); na fase
concluída do convênio (aprovados).
Com este modelo de Balancete Contábil, observa-se que, de fato, a STN tende a
resgatar a Contabilidade como um eficaz, eficiente e fidedigno instrumento de apoio
a tomada de decisões do gestor. Com este modelo, o gestor tem informações
precisas para tomar decisões sobre financiamentos, convênios e despesas de
custeio que, atrelados à DFC, garantiriam maior segurança da gestão.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES
O objetivo geral do trabalho foi elaborar os balanços e demais demonstrações
contábeis de um município de porte médio, devidamente convertidos ao padrão
internacional, que deverá vigorar no país para todos os municípios a partir do
exercício financeiro de 2013. Procurou-se, também, identificar e analisar as
principais modificações e inovações.

Para tanto, descreveram-se os dados

apurados, de acordo com as normas internacionais, em especial sob o ponto de
vista da STN, que edita tais normas.
Por razões de acessibilidade aos dados, foi selecionado, como estudo de caso, o
município de João Monlevade, localizado no Estado de Minas Gerais.
Foram convertidos e apresentados, em conformidade com o padrão internacional,
todos balanços e demonstrativos contábeis.
Quanto ao Balanço Patrimonial (BP), destaca-se a mudança no nome dos grandes
grupos de ativo e passivo, a implementação do ativo intangível, o detalhamento do
passivo por tipo de credor, oferecendo maior clareza na avaliação e na mudança dos
critérios de mensuração, em que a informação contábil passa a ter mais relevância
quando reflete o valor de mercado dos bens e não o custo de aquisição.
No que diz respeito ao Balanço Orçamentário (BO), o modelo internacional introduz
quocientes que evidenciam a eficácia da execução orçamentária, controlam o
respeito às permissividades da lei de orçamento e a evidenciação das três fases da
despesa. Ressalta-se, uma vez mais, que tais elementos não são contemplados
pelas normas em vigor e por isso não subsidiam o gestor público de forma
adequada.
Em relação ao Balanço Financeiro (BF), há interessantes aspectos, já que a
implementação de quocientes permite analisar a variação dos saldos bancários, a
simetria entre os ingressos e dispêndios, a segregação dos recursos próprios e
vinculados, os restos a pagar que se tornaram dívida líquida e certa daqueles que
ainda não foram liquidados e as movimentações por fonte de recursos. Essas
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informações são fundamentais para o gestor público, porque a tomada de decisão,
envolvendo um projeto ou atividade, depende da disponibilidade dos recursos
próprios, ao passo que o dispêndio dos recursos vinculados são rígidos e devem
respeitar prazos de execução e pré-projetos aprovados.
Quanto à Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP), destaca-se a simetria
entre as variações aumentativas e as variações diminutivas do patrimônio líquido.
Essa forma de apresentação permite ao gestor visualizar a contrapartida de cada
variação, seja ela para mais, seja para menos. A utilização de quocientes permite
uma maior compreensão da representação dessas variações para mais ou para
menos no patrimônio líquido.
A Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) é instrumental novo, pois não é via de
regra, utilizado pelas administrações municipais no país. Verificou-se que o DFC
permite evidenciar a geração de caixa, que cobre as despesas de custeio e a parte
que é destinada aos investimentos, que se relaciona ao cumprimento da regra de
ouro. Ademais, possibilita análise do uso de recursos de terceiros, ficando fácil
demonstrar se houve crescimento da dívida, sua dinâmica e qual a sua origem.
A Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) também não é
utilizada pelos municípios do país. Ela permite visualizar as modificações
patrimoniais e evidenciar quais contas sofreram acréscimo e quais sofreram
decréscimo no exercício analisado. Desnecessário dizer que essas informações são
importantes para verificar a saúde financeira da unidade federativa.
Quanto à DRE, passa a ser possível demonstrar o custo do serviço público, que
atualmente não é feito pelo fato de essa demonstração não ser contábil e
compulsória. Ela em muito difere da DRE corporativa e permite ao gestor tomar a
decisão de custear um serviço público ou terceirizar, de acordo com o princípio da
economicidade.
À semelhança do mundo corporativo, as Notas Explicativas passam a ser
fundamentais, tendo a função de complementar as demonstrações contábeis,
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desdobrando

valores,

narrando

históricos,

justificando

uma

determinada

mensuração, registrando ressalvas e limitações.
E, finalmente, mas não menos importante, há mudanças no Balancete Contábil.
Percebe-se um salto de qualidade, ao abranger a receita e a despesa pública em
todos os seus aspectos: previstos, realizados parcialmente e realizados totalmente.
Tal Balancete permite demonstrar ao gestor o saldo em caixa e o saldo
comprometido, possibilitando garantir, de fato, os recursos orçamentários e
financeiros para a elaboração dos processos licitatórios.
Respondendo, portanto, à questão norteadora da pesquisa, as implicações da
convergência

das

demonstrações

contábeis

do

setor

público,

no

padrão

internacional, tendem a ser as melhores possíveis para o gestor público de uma
prefeitura, conforme analisado para o município de João Monlevade. O executivo
terá vários instrumentos financeiros devidamente segregados por fonte de recursos
que subsidiarão uma segura tomada de decisões de cunho orçamentário, financeiro
e patrimonial, concretizando as políticas públicas idealizadas, definidas e
mensuradas no Plano Plurianual (PPA), na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e
na Lei Orçamentária Anual (LOA).
Dessa forma, confirma-se o pressuposto da pesquisa de que a convergência das
demonstrações contábeis do setor público ao padrão internacional será muito útil à
gestão pública, por fornecer importantes elementos para respaldar a tomada de
decisões por parte do Chefe do Poder Executivo Municipal, sobrepujando o
atual formalismo e mero cumprimento da legalidade das demonstrações atuais.
Além do mais, as normas internacionais possibilitarão maior transparência das
contas públicas, permitindo que o legislativo municipal, bem como outros segmentos
da sociedade, tenham mais facilidade para acompanhar, monitorar e fiscalizar a
aplicação de recursos públicos, corrigindo rumos se necessário. Os gestores
públicos que não acatarem essas novas mudanças contábeis estarão ferindo alguns
princípios da administração pública citados no capítulo 2.
Na convergência ao padrão internacional, realizada com informações do município
de João Monlevade, percebe-se que tais demonstrações ainda requerem ajustes
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para se tornarem mais claras e úteis aos seus usuários. Vários pontos foram
destacados ao longo do estudo e poderiam merecer tratamento por parte das
autoridades responsáveis pela implantação do modelo no país. De fato, a pesquisa
concluiu que houve uma melhora muito grande na qualidade da informação contábil
que o Administrador Público terá em mãos, maximizando o subsídio à tomada de
decisões. No entanto, infere-se que a atualização das portarias do Tesouro Nacional
será uma constante para adequar as demonstrações contábeis às normas
internacionais na medida em que forem expedidas.
Como limitações da pesquisa, mas como importante recomendação derivada dos
levantamentos e análises do estudo, destaca-se a falta de informação contábil do
município de João Monlevade (que, provavelmente, ocorrerá em grande número,
talvez milhares, de municípios brasileiros) para alimentar alguns campos das
demonstrações contábeis do padrão internacional, pelo fato de algumas informações
serem de natureza inovadora e assim não existirem no padrão analisado. Essas
fragilidades, nas contas municipais, serão objeto de conversas da autora com as
autoridades locais para que as mesmas sejam superadas, de tal forma que o
município, objeto da pesquisa, possa convergir e implementar as normas
internacionais sem maiores sobressaltos. Em âmbito nacional, deveria ser feito
esforço pela STN e associações representativas de municípios para divulgar
informações e incentivar o treinamento de contadores e executivos financeiros,
preparando-os para enfrentar o desafio de realizar a necessária convergência
contábil da gestão municipal.
Sugere-se, para futuras pesquisas, o aprofundamento de tais análises com base em
aplicações práticas para municípios brasileiros de distintos portes e regiões, pois
certamente novas informações, dúvidas e dificuldades emergirão das análises e irão
contribuir para o sucesso do empreendimento e avanço da gestão pública.
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