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O PLANO DO CURSO

Este curso está estruturado em três pilares didático-
pedagógicos:

1) Fundamentação legal, doutrinária e conceitual;

2) Auditoria, procedimentos e rotinas do controle
interno; e

3) Caso prático (exercícios).



AGENDA

 Instrumentos de planejamento
governamental (PPA, LDO e LOA); e

 Contas anuais (contas de governo).



Aspectos históricos do
planejamento no Brasil

Uma rápida evolução histórica do processo de 
planejamento no país



Aspectos históricos do planejamento 
no Brasil

1964

A lei substituiu o Código de Contabilidade de 1922 e uma série de
legislações espalhadas na época.

Foi um avanço, mas com algumas ressalvas:
 Focou excessivamente na classificação e estrutura (padronização);
 Trouxe regras de previsão de receita e fixação de despesas ($), sem foco

em planejamento;
 Possibilita grande flexibilização durante a execução da LOA.

Lei Federal 4.320/64 (em vigor)



Aspectos históricos do planejamento 
no Brasil

1988
Constituição Federal de 1988

 O atual modelo de planejamento no
país é criado;

 A lei 4320/64 é recepcionada e
mantém-se em vigor;

 O início é marcado por grandes
dificuldades na implantação dos
instrumentos de planejamento PPA / LDO
/ LOA por parte dos municípios.



Aspectos históricos do planejamento 
no Brasil

2000
Lei de Responsabilidade Fiscal

• O planejamento é o seu pilar básico
Art. 1º, § 1o A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e
transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o
equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados
entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que tange(...)

Determinou a 
Transparência

Planejamento de
Resultados

Detalhamento do PPA 
e LDO

Metas e 
Riscos Fiscais

Compatibilidade entre 
PPA/LDO/LOA



Resumo das mudanças
Afinal, desde 1964, o que mudou no Planejamento?

O orçamento (LOA)  
passou a ser baseado 
em um planejamento 

estabelecido 
anteriormente (PPA) e 
em um planejamento 

fiscal (LDO)

Regras mais rígidas 
sobre o controle das 
destinações / fontes 
de recursos, além do 

aumento em 
inculações

Fiscalização  de 
Tribunais de Contas 
em meio eletrônico 

(informatização) 

Aumento da 
transparência

Pressões por 
participação popular

Planejamento 
voltado a resultados, 
com metas, objetivos 

e indicadores



Os instrumentos de planejamento
no Brasil

PPA
•Conjunto de 
programas (e ações) 
para 4 anos, com 
objetivos e metas a 
serem alcançadas

LDO
•Priorização dos 
programas e ações

•Planejamento fiscal 
(metas e riscos)

•Orientação da 
elaboração da LOA

LOA
•Alocação de recursos 
para a execução do 
planejamento

Para os municípios, além dos três 
instrumentos básicos, considera-se 
ainda como instrumento básico de 

planejamento o Plano Diretor

“Compatíveis entre si”



Prazos
 Os prazos estarão estabelecidos na Constituição Estadual e na Lei

Orgânica dos Municípios.

Art. 165, § 9º, da CF/88
Cabe à lei complementar:
I - dispor sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos, a
elaboração e a organização do plano plurianual, da lei de diretrizes
orçamentárias e da lei orçamentária anual;

(Lei ainda não existente...)           

PPA

LDO

LOA

1º ano do mandato do chefe do Executivo

Anualmente, normalmente em abril

Anualmente, normalmente em setembro



Perda do prazo

Lei 4320/64, Art. 32. Se não receber a proposta orçamentária no prazo
fixado nas Constituições ou nas Leis Orgânicas dos Municípios, o Poder
Legislativo considerará como proposta a Lei de Orçamento vigente.

Irregularidade Praticada Responsável Penalidade Base Legal da 
Penalidade

Deixar de apresentar à 
Câmara, no devido 
tempo, e em forma 

regular (art. 5º da LRF), a 
proposta orçamentária

Prefeito 
Municipal

Perda do 
mandato

Dec. Lei nº 
201/1967, art. 

4º, V



Iniciativa e trâmite legal

Poder
Executivo

Poder 
Legislativo

Elaboração do 
projeto de lei

Sanciona e promulga 
a lei, podendo propor 

vetos ao texto 
aprovado pelo 

Legislativo

Discute, altera e 
aprova do projeto 

de lei

Altera ou rejeita os 
vetos propostos pelo 

Executivo



Transparência e participação popular

LRF Art. 48. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será
dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os
planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e
o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o
Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas desses documentos.
Parágrafo único. A transparência será assegurada também mediante:
I – incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, durante
os processos de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes
orçamentárias e orçamentos;
(...)
LRF Art. 9º § 4º Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder
Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada
quadrimestre, em audiência pública na comissão referida no § 1o do art. 166 da
Constituição ou equivalente nas Casas Legislativas estaduais e municipais.



Transparência e participação popular

Estatuto das Cidades. Art. 44. No âmbito municipal, a gestão
orçamentária participativa de que trata a alínea f do inciso III do art. 4º
desta Lei incluirá a realização de debates, audiências e consultas
públicas sobre as propostas do plano plurianual, da lei de diretrizes
orçamentárias e do orçamento anual, como condição obrigatória para
sua aprovação pela Câmara Municipal.



Transparência e participação popular
Matérias a apresentar na audiência

do art. 9º da LRF

Metas Fiscais -
Resultados do 
Quadrimestre

Receita Primária
Despesa Primária
Resultado Nominal
Dívida consolidada (endividamento)
Receita Arrecadada acumulada
Despesa Empenhada acumulada
Disponibilidade Financeira

Riscos Fiscais
Apresentar os riscos que foram elencados na LDO - Eles 
se concretizaram?

Resultados de 
Gestão

Aplicação de gastos no ensino
Aplicação de gastos na saúde
Aplicação dos gastos no FUNDEB
Limite dos gastos com pessoal
Andamento dos programas



Compatibilidade

LRF Art. 5o O projeto de lei orçamentária anual, elaborado de forma
compatível com o plano plurianual, com a lei de diretrizes orçamentárias e
com as normas desta Lei Complementar:
I - Conterá em anexo demonstrativo da compatibilidade da programação
dos orçamentos com os objetivos e metas constantes do documento de
que trata o § 1o do art. 4o

LRF Art. 4o A lei de diretrizes orçamentárias atenderá o disposto no § 2º
do art. 165 da Constituição e:
§ 1º Integrará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias Anexo de Metas
Fiscais, em que serão estabelecidas metas anuais, em valores correntes e
constantes, relativas a receitas, despesas, resultados nominal e primário e
montante da dívida pública, para o exercício a que se referirem e para os
dois seguintes.



Compatibilidade

LRF Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação
governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhado de:
I - estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que
deva entrar em vigor e nos dois subsequentes;
II - declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem
adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e
compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes
orçamentárias.
(...)
§ 1º Para os fins desta Lei Complementar, considera-se:
(...)
II - compatível com o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias, a
despesa que se conforme com as diretrizes, objetivos, prioridades e metas
previstos nesses instrumentos e não infrinja qualquer de suas disposições.



Compatibilidade

LRF Art. 17. Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa
corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo
normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por
um período superior a dois exercícios.
(...)
§ 4º A comprovação referida no § 2º, apresentada pelo proponente,
conterá as premissas e metodologia de cálculo utilizadas, sem prejuízo do
exame de compatibilidade da despesa com as demais normas do plano
plurianual e da lei de diretrizes orçamentárias.



Alguns conceitos básicos
para o planejamento

Programa, o instrumento de organização da ação governamental visando
à concretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por
indicadores estabelecidos no plano plurianual.

Cada programa é composto por ações necessárias para atingir os seus
objetivos, sob forma de projetos, atividades e operações especiais,
especificando os respectivos valores e metas.

Programa

Ações

Projetos Atividades Operações Especiais

Valores Metas 



Alguns conceitos básicos
para o planejamento

Produtos
Metas

Recursos
AçõesComo fazer?

ObjetivoOnde chegar?

ProgramaO que fazer?

Justificativa 
Qual é o problema 
ou a 
potencialidade?

PROBLEMA

PROGRAMA

AÇÕES

PRODUTOS

METAS

RECURSOS

Indicadores

OBJETIVO

INDICADORES



Principais restrições que o 
planejamento deve observar

Arrecadação

• Os gastos 
planejados 
possuirão como 
limitador 
fundamental a 
capacidade REAL 
de arrecadação. 

Constitucionais e 
legais

• Aplicação mínima 
em saúde

• Aplicação mínima 
em ensino

• Vinculações 
diversas

Gastos com Pessoal

• Estruturação de 
cargos e salários
• Expansão do 

quadro de 
servidores e 
concursos 
públicos

• Atualizações 
salariais

Gestão da dívida

• As  despesas  com  
amortizações  e  
encargos  de  
dívida  pública  
decorrem  de 
obrigações legais 
e por isso 
constituem 
restrições que, em 
relação ao 
planejamento, 
equiparam-se às 
legais.

4 restrições básicas:



Plano Plurianual – PPA



Plano Plurianual – PPA

Análise da Constituição Federal – art. 165, § 1º
“A lei que instituir o plano plurianual”
o PPA deverá ser instituído por Lei, a qual será elaborada pelo Poder
Executivo e encaminhado para análise e aprovação pelo Poder Legislativo.

“estabelecerá, de forma regionalizada”
O plano deverá ser elaborado por regiões. Para os municípios, sobretudo
os pequenos, essa divisão pode se tornar um pouco mais complexa, mas
poderá ser adotado o critério de divisão por zona urbana e rural ou
dependendo do tamanho por bairros ou regiões.
“as diretrizes”
Quanto às diretrizes citadas poderão ser identificadas como orientações,
indicações e princípios estratégicos que irão nortear todo o planejamento,
que deverão estar alinhados com o programa de governo da
administração atual, pautado em diagnóstico situacional prévio.



Plano Plurianual – PPA

Análise da Constituição Federal – art. 165, § 1º
“objetivos”
Consiste na organização do plano por meio de seus programas de
governo, que possuirão objetivos a serem alcançados.

“e metas da administração pública federal”
Os resultados que se pretende obter com a realização e execução dos
programas e ações governamentais. São os produtos gerados a partir do
planejamento efetuado.

“para as despesas de capital”
A Portaria STN/SOF 163/2001 denomina como Despesa de Capital aquela
que contribui diretamente para a formação ou aquisição de bem de
capital.



Plano Plurianual – PPA

Análise da Constituição Federal – art. 165, § 1º

“e outras delas decorrentes”
Inclui-se despesas de custeio que tiveram sua origem a partir de uma
despesa de capital.

“e para as relativas aos programas de duração continuada”
engloba todos os programas que tem previsão de duração permanente,
que podem ser entendidos como sendo os programas relacionados à
manutenção dos serviços em vigor, já implantados e atualmente já
ofertados à população.



Objetivos de um PPA

 Organizar em programas as ações e iniciativas dos órgãos da
Administração, assegurando o alinhamento destes com as diretrizes do
governo e com as previsões de disponibilidade de recursos;

Melhorar o desempenho gerencial da Administração,
aprofundando a conscientização na utilização dos recursos, a busca
contínua de qualidade e o comprometimento com resultados;

 Criar condições para avaliação e mensuração dos produtos das
ações do Governo e dos efeitos destas ações sobre a realidade;



Objetivos de um PPA

 Tornar públicas as informações referentes à Administração, dando
maior transparência à aplicação de recursos públicos e visibilidade
às ações e aos resultados obtidos pelo governo;

 Dotar os administradores públicos de um instrumento gerencial
estruturado e atualizado, visando facilitar a tomada de decisões,
permitindo corrigir desvios e direcionar a aplicação de recursos para a
realização dos resultados pretendidos.



Etapas da elaboração do PPA

1. Sensibilização 
do Prefeito

1. Sensibilização 
do Prefeito

2. Constituição da 
equipe

2. Constituição da 
equipe

3. Definição do 
cronograma

3. Definição do 
cronograma

4. Definição da 
estrutura do PPA
4. Definição da 

estrutura do PPA
5. Diagnóstico do 

município
5. Diagnóstico do 

município

6. Dimensão 
estratégica

6. Dimensão 
estratégica

7. Identificação 
de problemas

7. Identificação 
de problemas

8. Elaboração de 
programas

8. Elaboração de 
programas

9. Estimação de 
receitas

9. Estimação de 
receitas

10. Índices e 
metas

10. Índices e 
metas

11. Validação dos 
programas

11. Validação dos 
programas

12. Elaboração do 
PL e Mensagem

12. Elaboração do 
PL e Mensagem



Exemplo – programa e ações

FONTE: LEI Nº 19.224/2016 (PPA 2016-2019 DO ESTADO DE GOIÁS)



Exemplo – programa e ações

FONTE: LEI Nº 19.224/2016 (PPA 2016-2019 DO ESTADO DE GOIÁS)



Exemplo – programa e ações

FONTE: LEI Nº 19.224/2016 (PPA 2016-2019 DO ESTADO DE GOIÁS)



Exemplo – programa e ações

FONTE: LEI Nº 19.224/2016 (PPA 2016-2019 DO ESTADO DE GOIÁS)



Controle interno – auditoria

 Elaborar matriz de planejamento;

 Elaborar matriz de achados;

 Elaborar matriz de responsabilização;

 Elaborar relatório final.



Auditoria – matriz de planejamento

FONTE: Manual de auditoria operacional / Tribunal de Contas da União



Auditoria – matriz de achados

FONTE: Manual de auditoria operacional / Tribunal de Contas da União



Auditoria – procedimentos X achados
Procedimento (matriz de planejamento) Achado (matriz de achados)

Verificar o conteúdo do PPPA, em especial o
anexo de programas e ações, a fim de avaliar
o planejamento, a execução e os resultados a
serem obtidos.

 Programas e ações não refletem as
necessidades do Município;
 Programas e ações com metas financeiras
que impossibilitam sua execução;
 PPA com programas e objetivos genéricos;
 PPA não elaborado de acordo com as
normas legais e/ou técnicas apropriadas
(ausência de metas físicas/financeiras, de
indicadores, de produtos, público alvo).

Verificar a data em que foi encaminhado o
PPPA à Câmara Municipal.

PPPA encaminhado à Câmara Municipal fora
do prazo legal.

Verificar a conformidade da Lei que instituiu o
PPA com o autógrafo de lei.

Lei que instituiu o PPA divergente do
autógrafo de lei.

Verificar a publicação no sítio eletrônico
oficial do município da Lei que instituiu o PPA.

Ausência de publicação no sítio eletrônico
oficial do município da Lei que instituiu o PPA.

Verificar a data de autuação no TCMGO dos
instrumentos de planejamento
governamental.

Atraso na autuação dos instrumentos de
planejamento governamental (PPA, LDO e
LOA) no TCMGO.



Auditoria – matriz de responsabilização

FONTE: Responsabilização de Agentes Segundo a Jurisprudência do TCU – Uma abordagem a partir de Licitações e Contratos



Auditoria – relatório final

 O relatório é o principal produto da auditoria;

 É o instrumento pelo qual a equipe comunica o objetivo e
as questões de auditoria, a metodologia usada, os achados,
as conclusões e a proposta de encaminhamento;

Deve ser elaborado pelo auditor ao final de cada auditoria;

 Seu conteúdo dever ser claro e objetivo;

 Deve incluir somente informações que sejam apoiadas por
evidências competentes e relevantes, ser independente,
objetivo, justo e construtivo.



Caso prático

Exercício nº 1

Responda a seguinte questão de auditoria:
A Lei Municipal nº 607/2013 que instituiu o PPA 2014-2017 do
Município de Povo Feliz foi elaborada de acordo com as
normas de direito público e financeiro, orientações de órgãos
técnicos e boas praticas?



Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO



Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO

Art. 165 - Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:
I - o plano plurianual;
II - as diretrizes orçamentárias;
III - os orçamentos anuais.

(...)
§ 2.º A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e

prioridades da administração pública, incluindo as despesas de capital para o
exercício financeiro subseqüente, orientará a elaboração da lei orçamentária
anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a
política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento.
(...)

§ 9.º Cabe à lei complementar:
I - dispor sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos, a

elaboração e a organização do plano plurianual, da lei de diretrizes
orçamentárias e da lei orçamentária anual;



LDO – conteúdo
LRF

Dispor sobre o equilíbrio entre receitas e
despesas;
Definir critérios e formas de limitação de
empenho;
Estabelecer normas relativas ao controle
de custos e à avaliação dos resultados dos
programas financiados com recursos dos
orçamentos;
Estabelecer condições e exigências para
transferências de recursos a entidades
públicas e privadas;
Estabelecer a programação financeira e
cronograma de execução mensal de
desembolso;
Definir montante e forma de utilização
da reserva de contingência;
Estabelecer metas fiscais e dispor sobre
riscos fiscais.

CONSTITUIÇÃO FEDERAL
Estabelecer metas e
prioridades da administração
pública;
Orientar a elaboração e
execução da LOA;
Dispor sobre as alterações na
legislação tributária;
Estabelecer a política de
aplicação das agências
financeiras oficiais de fomento;
Autorizar a concessão de
qualquer vantagem ou aumento
de remuneração, a criação de
cargos, empregos e funções ou
alteração de estrutura de
carreiras, bem como a admissão
ou contratação de pessoal.



Demonstrativos Fiscais

Quais são os Demonstrativos Fiscais?

Anexo de Metas Fiscais

Rel. Resumido da
Execução Orçamentária

Relatório de Gestão
Fiscal

Anexo de Riscos Fiscais LRF

LRF

CF/88

LRF



Anexo de Riscos Fiscais – ARF

LC nº 101/2000, art. 4º, § 3º:

A lei de diretrizes orçamentárias conterá Anexo de Riscos Fiscais, onde
serão avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de
afetar as contas públicas, informando as providências a serem tomadas,
caso se concretizem.

Anexo de Riscos 
Fiscais



Anexo de Riscos Fiscais – ARF

Outros riscos

Possibilidade da ocorrência de eventosPossibilidade da ocorrência de eventos
no programa de trabalho que venham 
a impactar negativamente as contas 

públicas.

Discrepância de Projeções

Restituição de Tributos a Maior

Frustração de Arrecadação

Passivos 
contingentes

Obrigação presente decorrente 
de eventos passados ou futuros.

Demandas Judiciais

Avais e Garantias concedidas 
pelo ente



Anexo de Riscos Fiscais – ARF

FONTE: LEI Nº 15.890/2016  (LDO 2017 DO ESTADO DO PERNANBUCO)



Anexo de Metas Fiscais – AMF

LC nº 101/2000, art. 4º, § 1º:

Integrará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias Anexo de Metas
Fiscais, em que serão estabelecidas metas anuais, em valores correntes e
constantes, relativas a receitas, despesas, resultados nominal e primário
e montante da dívida pública, para o exercício a que se referirem e para
os dois seguintes.

Anexo de Metas 
Fiscais



Anexo de Metas Fiscais – AMF

Demonstrativos que compõem o Anexo de Metas Fiscais – AMF:
1. Metas Anuais;
2. Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício

Anterior;
3. Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três

Exercícios Anteriores;
4. Evolução do Patrimônio Líquido;
5. Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de

Ativos;
6. Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do Regime Próprio de

Previdência dos Servidores;
7. Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita;
8. Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter

Continuado.



Metas Anuais

FONTE: LEI Nº 15.890/2016  (LDO 2017 DO ESTADO DO PERNANBUCO)



Avaliação do Cumprimento das 
Metas Fiscais do Exercício Anterior

FONTE: LEI Nº 15.890/2016  (LDO 2017 DO ESTADO DO PERNANBUCO)



Lei Orçamentária Anual – LOA



Lei Orçamentária Anual – LOA

O que é orçamento público:

 Expressa, num determinado período, o programa de atuação
do Governo, discriminando receitas e despesas;

 Na prática, também opera como ferramenta de Planejamento
de curto prazo;

 Tem caráter autorizativo (não é obrigatório); e

 Apenas autoriza dispêndios (até o valor das dotações contidas
na Lei).



Lei Orçamentária Anual – LOA

CF, Art. 165 - § 5° A lei orçamentária anual compreenderá:

I - O orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus
fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta,
inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II - O orçamento de investimento das empresas em que a União,
direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social
com direito a voto;

III - O orçamento da seguridade social, abrangendo todas as
entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou
indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e
mantidos pelo Poder Público.



Lei Orçamentária Anual – LOA

Conforme o art. 5° da LRF:
 o PLOA deverá ser compatível com o PPA, a LDO e a LRF;
 o PLOA deverá demonstrar sua compatibilidade com as metas

fiscais da LDO;
 o PLOA também deverá apresentar demonstrativos sobre

medidas compensatórias de renúncias de receitas e do
aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado; e

 conterá reserva de contingência, com forma de utilização e
montante (com base na RCL), definidos na LDO. Tal reserva
deverá atender a passivos contingentes e outros riscos fiscais.



Vedações constitucionais

São vedados:

 o início de programas ou projetos não incluídos na Lei
Orçamentária Anual – LOA;

 a execução de despesa ou assunção de obrigações em valores
superiores aos créditos orçamentários ou adicionais;

 realizar operações de crédito em montante superior ao total
das despesas de capital - REGRA DE OURO;

 a vinculação da receita de impostos;

 abrir crédito suplementar ou especial sem prévia autorização
legislativa e sem indicação das fontes de recursos;

 transpor, remanejar, ou transferir recursos de uma categoria de
programação para outra ou de um órgão para outro, sem
prévia autorização legislativa;



Vedações constitucionais

São vedados:

 conceder ou utilizar créditos ilimitados;

 cobrir déficits de empresas, fundos etc com recursos dos
Orçamentos Fiscal ou da Seguridade sem prévia autorização
legislativa;

 instituir fundos sem prévia autorização legislativa;

 Realizar transferências voluntárias ou conceder empréstimos
para custear despesas com pessoal dos outros entes federados;
e

 utilizar recursos provenientes das contribuições de empregados
e empregadores para o INSS em outras despesas que não os
benefícios pagos pelo INSS.



Lógica da LOA

(Operações de crédito)

Custeio das ações já 
implantadas e novas 

políticas

Investimentos

Serviço da dívida

Despesa: 50 milhõesReceita: 50 milhões

Receitas Previstas:
Capacidade de 

arrecadação

• Precatórios
• Parcelamentos

• Aquisição de móveis e imóveis 
• Obras de Infraestrutura

• Educação infantil e fundamental
• Ações de saúde pública
• Manutenção da infraestrutura
• Manutenção de  móveis e imóveis
• Limpeza e conservação
• Subvenções
• Ações de assistência social
• Transporte de pacientes e alunos
• Iluminação pública
• Segurança (Estado) 
• Etc.

Orçamento



Pontos a considerar na LOA

Qual a capacidade de
arrecadação?Receitas

Situação do 
endividamento atual

• Restos a pagar
• Serviço da dívida

LDO aprovada

Já existe um planejamento fiscal,
que deverá ser seguido.
Além disso, a LDO também
efetuou as priorizações do
planejamento.

PPA em vigor O que já está planejado para o
exercício?



Estudos e Estimativas das Receitas

Art. 12. As previsões de receita observarão as normas técnicas e
legais, considerarão os efeitos das alterações na legislação, da
variação do índice de preços, do crescimento econômico ou de
qualquer outro fator relevante e serão acompanhadas de
demonstrativo de sua evolução nos últimos três anos, da projeção
para os dois seguintes àquele a que se referirem, e da metodologia de
cálculo e premissas utilizadas.
(...)
§ 3º O Poder Executivo de cada ente colocará à disposição dos demais
Poderes e do Ministério Público, no mínimo trinta dias antes do prazo
final para encaminhamento de suas propostas orçamentárias, os
estudos e as estimativas das receitas para o exercício subsequente,
inclusive da corrente líquida, e as respectivas memórias de cálculo.



Programação qualitativa

FONTE: MANUAL TÉCNICO DE ORÇAMENTO - 2017



Programação quantitativa

FONTE: MANUAL TÉCNICO DE ORÇAMENTO - 2017



CÓDIGO-EXEMPLO DA ESTRUTURA
COMPLETA DA PROGRAMAÇÃO

FONTE: MANUAL TÉCNICO DE ORÇAMENTO - 2017



Exemplo – Quadro de detalhamento 
da despesa – QDD

FONTE: SISTEMA DE CONTROLE DE CONTAS MUNICIPAIS DO TCMGO - SICOM



Créditos adicionais

Lei nº 4.320/64

Art. 40. São créditos adicionais, as autorizações de despesa não
computadas ou insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento.
Art. 41. Os créditos adicionais classificam-se em:
I. Suplementares, os destinados a reforço de dotação orçamentária;
II. Especiais, os destinados a despesas para as quais não haja dotação

orçamentária específica;
III. Extraordinários, os destinados a despesas urgentes e imprevistas,

em caso de guerra, comoção intestina ou calamidade pública.
Art. 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei
e abertos por decreto executivo.



Créditos adicionais

Lei nº 4.320/64

Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da
existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será
precedida de exposição justificativa.
§ 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não
comprometidos:
I. o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício

anterior;
II. os provenientes de excesso de arrecadação;
III. os resultantes de anulação parcial ou total de dotações

orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei;
IV. o produto de operações de credito autorizadas, em forma que

juridicamente possibilite ao poder executivo realiza-las.



Créditos adicionais

CF, Art. 167. São vedados:

(...)

V - a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia
autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes;

VI - a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos
de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para
outro, sem prévia autorização legislativa;

VII - a concessão ou utilização de créditos ilimitados;



Transposição, remanejamento e 
transferência

Os remanejamentos destinam-se a atender à
movimentação de recursos orçamentários
quando em uma reforma administrativa.
Exemplo: a extinção de um órgão para a
institucionalização de outro; o desmembramento
de órgão;

As transposições se concretizam no âmbito dos
programas de trabalho, quando o motivo for a
repriorização de ações governamentais;

As transferências são realocações no âmbito das
categorias econômicas de despesas, cujo motivo
seja a repriorização de gastos governamentais.

Requer lei específica



Auditoria – procedimentos X achados
Procedimento (matriz de planejamento) Achado (matriz de achados)

Verificar o conteúdo do PLOA, em especial os
anexos (1) resumo geral da receita e da
despesa, (2) programa de trabalho e (3)
quadro de detalhamento da despesa, a fim de
avaliar a compatibilidade do PLOA com o PPA
2014-2017 e a conformidade da receita
prevista e da despesa fixada.

 A Receita prevista no PLOA não observou as
normas técnicas e legais preconizadas no art.
12 da LRF;
 PLOA incompatível com o PPA, devido à
previsão de programas e ações no PLOA que
não constam no PPA 2014-2017;
 A Despesa fixada no PLOA não foi
discriminada a nível de elemento, em
desacordo com o estabelecido no art. 15 da
Lei nº 4.320/64.

Verificar a data em que foi encaminhado o
PLOA à Câmara Municipal.

PLOA encaminhado à Câmara Municipal fora
do prazo legal.

Verificar a conformidade da LOA com o
autógrafo de lei.

LOA divergente do autógrafo de lei.

Verificar a publicação no sítio eletrônico
oficial do município da LOA.

Ausência de publicação no sítio eletrônico
oficial do município da LOA.



Caso prático

Exercício nº 2

Responda a seguinte questão de auditoria:
A Lei Municipal nº 715/2016 que estima a receita e fixa a
despesa do Município de Povo Feliz, para o exercício de 2017,
foi elaborada de acordo com as normas de direito público, em
especial a Lei nº 4.320/64, LRF e Constituição Federal?



Contas anuais (contas de governo)



Responsável pelas contas anuais

Constituição do Estado de Goiás

Art. 77 Compete privativamente ao Prefeito:

(...)

X - apresentar as contas ao Tribunal de Contas dos Municípios, sendo os
balancetes semestrais em até quarenta e cinco dias contados do
encerramento do semestre e as contas anuais do Município,
devidamente consolidadas, em até sessenta dias contados da abertura
da sessão legislativa, para sobre essas últimas, emissão do parecer
prévio e posterior julgamento pela Câmara Municipal;



Fiscalização pelo controle
externo e interno

Constituição do Estado de Goiás

Art. 79 Observados os princípios e as normas desta e da Constituição da
República, no que se refere ao orçamento público, a fiscalização
contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional dos
Municípios e das entidades de sua administração direta, indireta e
fundacional será exercida mediante controle externo da Câmara
Municipal e pelos sistemas de controle interno de cada Poder, na
forma da lei.

§ 1º O controle externo a cargo da Câmara Municipal será exercido
com o auxílio do Tribunal de Contas dos Municípios, ao qual compete
emitir o parecer prévio sobre as contas anuais do Município, no prazo
de sessenta dias contados a partir do recebimento das contas.



Constituição do Estado de Goiás

§ 2º Somente por decisão de dois terços dos membros da Câmara
Municipal deixará de prevalecer o parecer prévio, emitido pelo
Tribunal de Contas dos Municípios, sobre as contas anuais do Prefeito.

§ 3º As contas anuais dos Municípios ficarão no recinto da Câmara
Municipal durante sessenta dias, anualmente, à disposição de
qualquer contribuinte, para exame e apreciação, o qual poderá
questionar-lhe a legitimidade, nos termos da lei.

§ 4º A Câmara Municipal não julgará as contas, antes do parecer do
Tribunal de Contas dos Municípios, nem antes de escoado o prazo para
exame pelos contribuintes.

Fiscalização pelo controle
externo e interno



Constituição do Estado de Goiás

§ 5º As Contas da Câmara Municipal integram, obrigatoriamente, as
contas anuais do Município.

§ 6º A fiscalização de que trata este artigo será realizada mediante
prestação de contas de governo, de responsabilidade do Chefe do
Poder Executivo, ou de gestão, de responsabilidade dos ordenadores
de despesa.

Fiscalização pelo controle
externo e interno



Competência

Lei Orgânica do TCM (Lei nº 15.958/2007)

Art. 1º Ao Tribunal de Contas dos Municípios, órgão de controle
externo, compete, nos termos da Constituição Estadual e na forma
estabelecida nesta Lei:

I – apreciar e emitir parecer prévio nas contas anuais de governo
prestadas pelo Chefe do Poder Executivo municipal;

(...)

XI – comunicar à Câmara Municipal a falta de apresentação das contas
de governo ou de gestão ao Tribunal, para que possam ser adotadas,
por aquele Poder, as medidas legais aplicáveis à espécie;



Lei Orgânica do TCM (Lei nº 15.958/2007)

(...)

XXVI disponibilizar para a Justiça Eleitoral a relação dos que tiverem
suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas
rejeitadas por irregularidade insanável e por decisão irrecorrível, para
as eleições que se realizarem nos cinco anos seguintes, contados a
partir da data da decisão.

Competência



Prestação das contas anuais 

Lei Orgânica do TCM (Lei nº 15.958/2007)

Art. 6º Ao Tribunal de Contas dos Municípios compete, na forma estabelecida
nesta Lei, apreciar as contas de governo, prestadas, anualmente, pelo Prefeito
Municipal, emitindo parecer prévio, no prazo de sessenta dias a contar do seu
recebimento.

§ 1º O Prefeito deverá apresentar ao Tribunal, até sessenta dias após a abertura
da sessão legislativa, as contas de governo do exercício financeiro anterior.

§ 2º As contas de governo consistirão nos balanços gerais do município e no
relatório do órgão de controle interno do Poder Executivo Municipal, contendo
manifestação conclusiva acerca da conformidade da execução orçamentária e
financeira no exercício com as metas fixadas no Plano Plurianual e com os
dispositivos constitucionais e legais, em especial a Lei de Diretrizes Orçamentárias
e a Lei Orçamentária Anual.



Lei Orgânica do TCM (Lei nº 15.958/2007)

§ 3º Ato normativo do Tribunal estabelecerá a forma e o conteúdo da
prestação de contas de governo, inclusive por meios eletrônicos ou
assemelhados.

§ 4º As contas de governo prestadas pelo Prefeito deverão refletir a
execução orçamentária e financeira do Município, sem prejuízo da
apuração das responsabilidades individuais ou solidárias quando da
apreciação e julgamento pelo Tribunal das contas de gestão.

Prestação das contas anuais 



Lei Orgânica do TCM (Lei nº 15.958/2007)

§ 5º O parecer prévio será:

I pela aprovação;

II pela aprovação com ressalva;

III pela rejeição.

§ 6º O Tribunal disponibilizará à Câmara Municipal, após o trânsito em
julgado, o processo de prestação de contas de governo, acompanhado
do respectivo parecer prévio.

Prestação das contas anuais 



Lei Orgânica do TCM (Lei nº 15.958/2007)

§ 7º Para as contas de governo, considerase como trânsito em julgado,
no âmbito deste Tribunal, o parecer prévio sobre o qual não mais
couber a interposição de recurso ordinário de que trata o art. 41 desta
Lei.

§ 8º Na forma prevista no § 2º do art. 31 da Constituição Federal, o
parecer prévio emitido pelo Tribunal somente deixará de prevalecer
por decisão de 2/3 (dois terços) dos membros da Câmara Municipal.

Prestação das contas anuais 



Lei Orgânica do TCM (Lei nº 15.958/2007)

Art. 7º Havendo omissão no dever de prestar as contas de governo, o
Tribunal determinará a instauração de tomada de contas especial, na
forma estabelecida no Regimento Interno.

Parágrafo único. O responsável pela prestação de contas de governo
que tiver o seu mandato interrompido antes do término do exercício,
deverá elaborar os balanços gerais da sua gestão e o relatório do
órgão do controle interno, na forma a ser disciplinada por ato
normativo do Tribunal.

Prestação das contas anuais 



TCMGO – Instrução Normativa nº 007/2015

Art. 2º O processo de inadimplência consiste naquele mediante o qual o
Tribunal apura a omissão do jurisdicionado em apresentar:

(...)

II – as contas de governo;

(...)

Art. 3º Autuado o processo de inadimplência, a Secretaria Especializada
determinará a notificação do gestor responsável, para apresentação dos
atos descritos nos incisos do art. 2º, no prazo regimental de 20 (vinte)
dias.

Omissão da prestação das contas anuais



TCMGO – Instrução Normativa nº 007/2015

Art. 4º Decorrido o prazo da notificação previsto no artigo anterior, sem que haja a
prestação de contas ou a apresentação dos atos descritos nos incisos III e IV do art.
2º, proceder-se-á da seguinte forma:

II – Quanto às contas de governo, a Secretaria Especializada proporá ao
Conselheiro-relator, ouvido o Ministério Público, a emissão de parecer pela
rejeição das respectivas contas, tendo em vista a omissão no dever de prestá-las,
bem como o bloqueio do sistema de recepção de contas eletrônicas do Tribunal.

Parágrafo único. Na ocasião em que emitir o parecer pela rejeição das contas, nos
termos definidos no inciso II do caput deste artigo, o Tribunal recomendará à
respectiva Câmara Municipal que proceda à tomada das contas de governo não
prestadas e, no caso de mandato ainda em curso, que represente a decretação de
intervenção no Município, nos termos da Constituição Estadual.

Omissão da prestação das contas anuais



TCMGO – Instrução Normativa nº 007/2015

Art. 5º Após a emissão do parecer pela rejeição das contas, a prestação
de contas de governo referente ao período apreciado somente poderá
ocorrer mediante interposição de recurso previsto no Regimento Interno
do Tribunal.

Parágrafo único. O recorrente deverá, em preliminar, requerer o
desbloqueio do sistema de recepção de contas eletrônicas do Tribunal.

Omissão da prestação das contas anuais



Constituição do Estado de Goiás

Art. 61 - O Estado não intervirá nos Municípios, exceto quando:

I - não havendo motivo de força maior, deixar de ser paga, por dois anos
consecutivos, dívida fundada;

II - não forem prestadas contas devidas, na forma da lei;

III - não tiver sido aplicado o mínimo exigido da receita municipal na
manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços
públicos de saúde;

(...)

Intervenção do Estado nos Municípios



Constituição do Estado de Goiás

§ 1º - A decretação da intervenção dependerá:

I – de representação da Câmara Municipal competente, nos casos dos
incisos I, II e III do “caput” deste artigo;

(...)

§ 2º O decreto de intervenção especificará a amplitude, o prazo e as
condições de execução e, se couber, nomeará o interventor e, no prazo
de vinte e quatro horas, será submetido à apreciação da Assembleia
Legislativa, que, se não estiver funcionando, será convocada
extraordinariamente pelo seu Presidente no mesmo prazo.

Intervenção do Estado nos Municípios



TCMGO – Instrução Normativa nº 008/2015

Art. 15. A prestação das contas anuais dos municípios, denominadas contas de
governo, de responsabilidade do chefe do poder executivo, relativas ao exercício
financeiro de 2015 e seguintes, após remessa obrigatória por meio da internet,
nos moldes do layout contido no Anexo IV desta Instrução Normativa, deverão ser
protocolizadas no Tribunal, devidamente consolidadas num único processo, em
até 60 (sessenta) dias contados da abertura da sessão legislativa, nos termos do
art. 77, inciso X, da Constituição Estadual, para emissão do parecer prévio, pelo
Tribunal, e posterior julgamento pela Câmara Municipal.

§ 1º A consolidação de que trata o caput abrange toda a administração pública
municipal, direta e indireta, incluindo fundos, fundações, autarquias, empresas
estatais dependentes, bem como o Poder Legislativo.

§ 2º A elaboração da prestação de contas de governo deverá ser realizada com
observância às normas pertinentes à matéria.

Regulamentação das contas anuais
no âmbito do TCMGO



TCMGO – Instrução Normativa nº 008/2015

§ 3º As contas de governo de que trata o caput deverão ser encaminhadas ao
Tribunal mediante ofício assinado pelo Chefe de Governo responsável, e
constituídas dos seguintes documentos obrigatórios, além de outros que o
prestador julgar importante:

(...)

IX - Balanço Orçamentário (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público –
MCASP);

X - Balanço Financeiro (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público -
MCASP);

XI - Demonstrativo das Variações Patrimoniais (Manual de Contabilidade Aplicada
ao Setor Público - MCASP);

Regulamentação das contas anuais
no âmbito do TCMGO



TCMGO – Instrução Normativa nº 008/2015

XII - Balanço Patrimonial (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público -
MCASP);

(...)

XV - Notas explicativas às demonstrações contábeis (Manual de Contabilidade
Aplicada ao Setor Público - MCASP);

XVI - Demonstrativo da Dívida Flutuante (Anexo nº 17 da Lei Federal nº 4.320/64);

XVII - Demonstrativo da Dívida Fundada (Anexo nº 16 da Lei Federal nº 4.320/64);

(...)

Regulamentação das contas anuais
no âmbito do TCMGO



TCMGO – Instrução Normativa nº 008/2015

XXIII - relatórios exarados pelo Controle Interno, contendo:

a) avaliação do cumprimento das metas previstas no plano plurianual, da execução
dos programas de governo e dos orçamentos do Município;

b) avaliação da gestão dos administradores públicos municipais;

c) aferição da consistência e da adequação do controle exercido sobre as
operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do
Município;

d) manifestação acerca do cumprimento das normas da LC nº 101/2000 – LRF (...)

Regulamentação das contas anuais
no âmbito do TCMGO



A Contabilidade é uma ciência social que interpreta o
patrimônio das entidades, registrando dados com o objetivo
final de prestar informações de forma organizada e focada,
analisando e controlando não apenas o aspecto material, mas
principalmente sob a ótica financeira e econômica,
demonstrando as mutações ocorridas e os resultados obtidos
em determinado período.

Contabilidade



Contabilidade pública é um ramo da ciência contábil que
estuda, orienta, registra e controla os atos e fatos das
Entidades do setor público, demonstrando o seu patrimônio,
suas variações e resultados, fornecendo informações úteis,
tempestivas, compreensíveis e fidedignas aos seus usuários.

Contabilidade aplicada ao
setor público – CASP



Objetivo principal:
O objetivo principal da maioria é prestar serviços à sociedade, em vez de
obter lucros e gerar retorno financeiro aos investidores.

Avaliação de desempenho:
O desempenho pode ser apenas parcialmente avaliado por meio da
análise da situação patrimonial e dos fluxos de caixa.

Principais características:
 Importância do orçamento público;
 Natureza dos programas e longevidade do setor público;
 Natureza e propósito dos ativos e passivos no setor público;
 Papel regulador das entidades do setor público.

Entidades do setor público



O objetivo da elaboração e divulgação da informação contábil
é fornecer informação para fins de prestação de contas e
responsabilização (accountability) e tomada de decisão.

Informação contábil



 Relevância (capaz de influenciar significativamente);

 Representação fidedigna (completa, neutra e livre de erro material);

 Compreensibilidade (clara, sucinta e de fácil compreensão);

 Tempestividade (disponível antes que perca a sua utilidade);

 Comparabilidade (identifica semelhanças e diferenças);

 Verificabilidade (validada ou sem erro material).

Características qualitativas da 
informação contábil



Aspecto orçamentário:
O Compreende o registro e a evidenciação do orçamento público, tanto
quanto à sua aprovação quanto à sua execução. Os registros de natureza
orçamentária são base para a elaboração do Relatório Resumido da
Execução Orçamentária (RREO) e dos Balanços Orçamentário e
Financeiro, que representam os principais instrumentos para refletir esse
aspecto.

Aspecto patrimonial:
Compreende o registro e a evidenciação da composição patrimonial do
ente público. Nesse aspecto, devem ser atendidos os princípios e as
normas contábeis voltadas para o reconhecimento, mensuração e
evidenciação dos ativos e passivos e de suas variações patrimoniais. O
Balanço Patrimonial (BP) e a Demonstração das Variações Patrimoniais
(DVP) representam os principais instrumentos para refletir esse aspecto.

Aspectos orçamentário, patrimonial 
e fiscal da CASP



Aspecto fiscal:
Compreende a apuração e evidenciação, por meio da contabilidade, dos
indicadores estabelecidos pela LRF, dentre os quais se destacam os da
despesa com pessoal, das operações de crédito e da dívida consolidada,
além da apuração da disponibilidade de caixa, do resultado primário e do
resultado nominal, a fim de verificar-se o equilíbrio das contas públicas. O
Relatório de Gestão Fiscal (RGF) e o Relatório Resumido da Execução
Orçamentária (RREO) representam os principais instrumentos para
evidenciar esse aspecto.

Aspectos orçamentário, patrimonial 
e fiscal da CASP



Conceito de plano de contas:
Plano de contas é a estrutura básica da escrituração contábil,
formada por uma relação padronizada de contas contábeis,
que permite o registro contábil dos atos e fatos praticados
pela entidade de maneira padronizada e sistematizada, bem
como a elaboração de relatórios gerenciais e demonstrações
contábeis de acordo com as necessidades de informações dos
usuários.

Plano de contas aplicado ao setor 
público – PCASP



Objetivos do PCASP:
 Padronizar os registros contábeis das entidades do setor público;
 Distinguir os registros de natureza patrimonial, orçamentária e de
controle;
 Atender à administração direta e à administração indireta das três
esferas de governo;
 Permitir o detalhamento das contas contábeis, a partir do nível mínimo
estabelecido pela STN, de modo que possa ser adequado às
peculiaridades de cada ente;
 Permitir a consolidação nacional das contas públicas;
 Permitir a elaboração das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor
Público (DCASP) e dos demonstrativos do Relatório Resumido de Execução
Orçamentária (RREO) e do Relatório de Gestão Fiscal (RGF);
 Permitir a adequada prestação de contas;
 Contribuir para a adequada tomada de decisão, transparência da
gestão fiscal e para o controle social.

Plano de contas aplicado ao setor 
público – PCASP



A Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP) tem como objetivo fornecer aos
seus usuários informações sobre os resultados alcançados e outros dados de
natureza orçamentária, econômica, patrimonial e financeira das entidades do setor
público, em apoio ao processo de tomada de decisão, à adequada prestação de
contas, à transparência da gestão fiscal e à instrumentalização do controle Social.

De acordo com o art. 113 da Lei nº 4.320/1964, compete ao Conselho Técnico de
Economia e Finanças a atualização dos anexos que contemplam a referida Lei.

Com a extinção deste Conselho, tais funções são exercidas pela Secretaria do
Tesouro Nacional (STN), devido a sua competência estabelecida pela Lei
Complementar nº 101/2000 (LRF) de consolidação das contas públicas, nacionais
e por esfera de governo, bem como a competência estabelecida pela Lei nº
10.180/2001 de órgão central do Sistema de Contabilidade e de Administração
Financeira Federal.

Demonstrações contábeis aplicadas 
ao setor público – DCASP



As Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP) são
compostas pelas demonstrações enumeradas pela Lei nº 4.320/1964 e
pelas demonstrações exigidas pela NBC T 16. 6 – Demonstrações
Contábeis:
a) Balanço Patrimonial;
b) Balanço Orçamentário;
c) Balanço Financeiro;
d) Demonstração das Variações Patrimoniais;
e) Demonstração dos Fluxos de Caixa;
f) Notas Explicativas.

As estruturas das demonstrações contábeis contidas nos anexos da Lei nº
4.320/1964 foram atualizadas pela Portaria STN nº 438/2012, em
consonância com os novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor
Público (CASP).

Demonstrações contábeis aplicadas 
ao setor público – DCASP



 As demonstrações contábeis apresentam informações extraídas dos
registros e dos documentos que integram o sistema contábil da entidade;

 As demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade
do setor público, da autoridade responsável e do contabilista;

 As demonstrações contábeis devem ser divulgadas com a apresentação
dos valores correspondentes ao período anterior;

 Nas demonstrações contábeis, as contas semelhantes podem ser
agrupadas; os pequenos saldos podem ser agregados, desde que indicada
a sua natureza e não ultrapassem 10% (dez por cento) do valor do
respectivo grupo de contas, sendo vedadas a compensação de saldos e a
utilização de designações genéricas;

Demonstrações contábeis aplicadas 
ao setor público – DCASP



 Para fins de publicação, as demonstrações contábeis podem apresentar
os valores monetários em unidades de milhar ou em unidades de milhão,
devendo indicar a unidade utilizada;

 Os saldos devedores ou credores das contas retificadoras devem ser
apresentados como valores redutores das contas ou do grupo de contas
que lhes deram origem.

Demonstrações contábeis aplicadas 
ao setor público – DCASP



Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público:

O Balanço Patrimonial evidencia, qualitativa e
quantitativamente, a situação patrimonial da entidade
pública por meio de contas representativas do patrimônio
público, bem como os atos potenciais, que são registrados em
contas de compensação (natureza de informação de controle).

Balanço Patrimonial



Balanço Patrimonial



Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público:

O Balanço Orçamentário demonstra as receitas detalhadas
por categoria econômica e origem, especificando a previsão
inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita
realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou
insuficiência de arrecadação. Demonstrará, também, as
despesas por categoria econômica e grupo de natureza da
despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação
atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as
despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

Balanço Orçamentário



Balanço Orçamentário



Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público:

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas
orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios
extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do
exercício anterior e os que se transferem para o início do
exercício seguinte.

Balanço Financeiro



Balanço Financeiro



Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público:

A Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as
alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou
independentes da execução orçamentária, e indica o
resultado patrimonial do exercício.

Demonstração das Variações Patrimoniais



Demonstração das Variações Patrimoniais



Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público:

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as
entradas e saídas de caixa e as classifica em fluxos
operacional, de investimento e de financiamento.
Esta demonstração permite a análise da capacidade de a
entidade gerar caixa e equivalentes de caixa e da utilização
de recursos próprios e de terceiros em suas atividades.

Demonstração dos Fluxos de Caixa



Demonstração dos Fluxos de Caixa



Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público:

Notas explicativas são informações adicionais às apresentadas
nos quadros das DCASP. São consideradas parte integrante
das demonstrações. Seu objetivo é facilitar a compreensão
das demonstrações contábeis a seus diversos usuários.
Englobam informações de qualquer natureza exigidas pela lei,
pelas normas contábeis e outras informações relevantes não
suficientemente evidenciadas ou que não constam nas
demonstrações.

Notas Explicativas



Auditoria – procedimentos X achados
Procedimento (matriz de planejamento) Achado (matriz de achados)

Confrontar a despesa empenhada com a
autorizada.

Despesa empenhada sem autorização
legislativa (utilização de dotação orçamentária
sem autorização legal).

Verificar a conformidade dos saldos
patrimoniais do início do exercício informados
pelo Município.

Saldos patrimoniais do início do exercício
divergentes daqueles encerrados ao término
do exercício anterior.

Verificar a fidedignidade dos saldos
patrimoniais evidenciados no Balanço
Patrimonial.

 Saldo da conta contábil “Caixa e
Equivalentes de Caixa” constante no Balanço
Patrimonial divergente do montante total
apurado nos extratos e conciliações
bancárias;
 Saldo da conta contábil “Estoques”
constante no Balanço Patrimonial divergente
do montante total apurado no inventário
anual da divisão de almoxarifado.

Verificar a liquidez (cobertura) das obrigações
de despesa contraídas nos últimos dois
quadrimestres.

Obrigações de despesa contraídas nos últimos
dois quadrimestres sem suficiente
disponibilidade de caixa.



Caso prático

Exercício nº 3

Responda a seguinte questão de auditoria:
O Balanço Patrimonial apresenta informações fidedignas (ou
seja, a demonstração contábil retrata de forma fiel a
documentação hábil comprobatória)?



Obrigado!

Célio Roberto de Almeida
Secretário de Controle Externo
celio.roberto@tcm.go.gov.br

(62) 3216-6217


