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CONTABILIDADE 

• Momento histórico 

• Convergência às normas internacionais 

• Revolução para a Contabilidade Brasileira 

– Empresarial 

– Pública 



CONTABILIDADE PÚBLICA 

• IPSAS – Normas Internacionais de 
Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (IFAC) 

• NBCASP – Normas Brasileiras de 
Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (CFC) 

• MCASP – Manual de Contabilidade Aplicada 
ao Setor Público (STN) 

• PCASP – Plano de Contas Aplicado ao Setor 
Público (STN) 

 





A Portaria STN nº 753/2012 estabelece: 
“Art. 4º A partir da consolidação nacional e por esfera de 

governo das contas de 2014, a ser realizada em 2015, deverão 
ser observadas, integralmente, as partes IV (Plano de Contas 

Aplicado ao Setor Público – PCASP) e V (Demonstrações 
Contábeis Aplicadas ao Setor Público – DCASP) do Manual de 

Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP. 
Parágrafo único. A Secretaria do Tesouro Nacional não 

dará quitação à obrigação prevista no § 1º do art. 51 da Lei 
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, caso as contas 

sejam encaminhadas em descumprimento ao disposto no 
caput.” 



A LRF determina que: 

“Art. 51. O Poder Executivo da União promoverá, até o 

dia trinta de junho, a consolidação, nacional e por esfera 

de governo, das contas dos entes da Federação relativas 

ao exercício anterior, e a sua divulgação, inclusive por meio 
eletrônico de acesso público. 

§ 1º Os Estados e os Municípios encaminharão suas contas ao 
Poder Executivo da União nos seguintes prazos: 

I - Municípios, com cópia para o Poder Executivo do 

respectivo Estado, até trinta de abril; 









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 
  

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. 
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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.” 
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TCM RESPONDE: 

• Simplicidade 

• Base de Conhecimento 

– Autoatendimento (Rapidez da resposta) 

• Abertura e acompanhamento de Chamado 
pela Internet 

– Código Localizador 

• Notificação via e-mail 

• Avaliação por parte do Usuário 


