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Novo Plano de Contas - PCASP



IPC 00 – Plano de Transição para Implantação da 
Nova Contabilidade 

https://www.tesouro.fazenda.gov.br/pt/contabilidade-publica/manuais-contabilidade

“Do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público”

Legislação de Apoio



“11. Como medida inicial para a implantação do Plano de 
Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), a ser adotado 
até o término de 2014, recomenda-se elaborar um quadro 
de relações entre a nomenclatura do Plano de Contas atual 
e a nomenclatura do Plano de Contas que irá vigorar a 
partir de 2014 (procedimento comumente chamado de 
“de-para”). Esse procedimento, exemplificado no Anexo II 
desta instrução, irá possibilitar a transferência de saldos 
para as contas do novo modelo.”

Legislação de Apoio



“13. Os entes da Federação que desejarem ter uma 
referência sobre a melhor forma de detalhar o seu plano de 
contas com base no PCASP, poderão utilizar o modelo 
detalhado no Anexo III dessa instrução. O modelo 
apresentado foi elaborado com base em estudos que 
buscaram observar a legislação vigente, as normas e o 
atendimento às necessidades do Sistema de Informações 
Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (SICONFI), 
novo sistema de coleta de dados contábeis e fiscais dos 
entes da Federação que deverá ser implantado nos próximos 
anos.”

Legislação de Apoio



“14. Cada ente da Federação utilizará a estrutura 
padronizada do PCASP para elaborar o seu Plano de 
Contas, podendo seguir o modelo indicado no Anexo III 
dessa instrução. De acordo com a Portaria STN n.º 
753/2012, a adoção do PCASP e das novas demonstrações 
contábeis (Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor 
Público – DCASP) deverá ser feita de forma obrigatória até 
o final de 2014.”

Legislação de Apoio





- Publicada a primeira versão PCASP-2013 da STN e 
incluído o campo “A”-Analítico e “S”-Sintético; 
- Realizando monitoramento e adequação das 
regras do PCT(Arquivo Plano de Contas) x PCASP;

Como está hoje no TCM-GO



Acertos efetuados / a efetuar:
-Espaços em branco no código de contas, ocasionando 
erros no analisador;
- Algumas contas alteradas de Sintética para Analítica;
-Incluído atributo para Contas Mistas = X no campo 
“Natureza do Saldo”;
- Alterado regras para as contas de consolidação - quinto 
nível (Intra e Inter OFSS) para aceitar dígito anterior zero;

Como está hoje no TCM-GO



- PCASP atual publicado no site do TCM-GO contém 1445 
contas;

- Novo PCASP da STN versão de março contém 1470 contas 
(25 contas a mais) e várias alterações;

- Arquivo de alterações: link STN “PCASP - Versão em PDF 
com controle de alterações ”;

- Criado PCASP modelo para os entes federados com contas 
detalhadas: link STN “Anexo 2 - IPC00”;

Alterações da STN em Março-2013



Alterações da STN em Março-2013



Alterações da STN em Março-2013



Alterações da STN em Março-2013



Possibilidade de utilização imediata do novo PCASP com 
contas detalhadas (Anexo 2 - IPC00 ) – Vantagens:

-Versão consolidado com a STN e com vários Tribunais de 
Contas (SP, RS, PR, SC)  que já usam o PCASP como padrão; 
- Adequação às demandas do novo SICONFI-STN;
- Todas as contas analíticas prontas – apoio aos contadores 
e gestores;
- Padronização dos planos de contas dos Jurisdicionados –
facilidade para conversão ao “Plano de Contas Único -
PCASP-2014”;

Próximos passos



Possibilidade de utilização imediata do novo PCASP com 
contas detalhadas (Anexo 2 - IPC00 ) – Vantagens:

-Padronização dos campos “Natureza do Saldo – D/C/X 
(contas Mistas)”, “Superávit Financeiro - F/P/X”, 
“Escrituração – S/N”;
- Adequação do texto das contas com a STN – Compreende 
x Registra;
- Pronto para usar as “Contas Correntes” – nova 
metodologia a ser utilizada;

Próximos passos



Possibilidade de utilização imediata do novo PCASP com 
contas detalhadas (Anexo 2 - IPC00 ) – Ajustes necessários:

- Adequação nos planos de contas dos jurisdicionados;
- Alteração no layout do arquivo PCT e em algumas regras;
- Reenvio do Balancete desde janeiro/2013 no novo PCASP 
detalhado;

Próximos passos



Ajustes Para 2014 (Apresentação prevista para Set/2013)

- Ajustes das contas e preparação do novo PCASP-2014 –
Obrigatório;

- Probabilidade de utilização do PCASP-2014 como “Plano 
de Contas Único” no TCM-GO (sem “De-Para”);

-Movimento Contábil (lançamentos diários) em Jan-2014 
na estrutura do PCASP-2014;

- Balancetes em Jan-2014 na estrutura do PCASP-2014;

- Balanço Anual 2014 (2015) na nova estrutura;

Próximos passos
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