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AGENDA

 Controles internos como base de sustentação da
informação contábil;

 Demonstrações contábeis aplicadas ao setor
público – DCASP;

 Análise das DCASP;
 Análise aplicada às DCASP;
 Exercício de fixação.



Controles internos como base de 
sustentação da informação contábil

NBC T SP 16.8 – Controle Interno

Responsabilidade do controle interno:

 dar suporte ao sistema de informação contábil;

minimizar riscos; e

 dar efetividade às informações da contabilidade.



Controles internos como base de 
sustentação da informação contábil

NBC T SP 16.8 – Controle Interno

O Controle interno sob o enfoque contábil tem como
finalidade:

 salvaguardar os ativos e assegurar a veracidade
dos componentes patrimoniais;

 dar conformidade ao registro contábil em relação
ao ato correspondente;

 propiciar a obtenção de informação oportuna e
adequada;



Controles internos como base de 
sustentação da informação contábil

NBC T SP 16.8 – Controle Interno

 estimular adesão às normas e às diretrizes
fixadas;

 contribuir para a promoção da eficiência
operacional da entidade;

 auxiliar na prevenção de práticas ineficientes e
antieconômicas, erros, fraudes, malversação,
abusos, desvios e outras inadequações.



Controles internos como base de 
sustentação da informação contábil

NBC T SP 16.8 – Controle Interno

O controle interno deve ser exercido:

 na preservação do patrimônio público;

 no controle da execução das ações que integram
os programas; e

 na observância às leis, aos regulamentos e às
diretrizes estabelecidas;



Controles internos como base de 
sustentação da informação contábil

 A função do controle interno não é apenas
escrever relatórios e fazer apontamentos
burocráticos, mas sim, estruturar e organizar os
sistemas que irão controlar as atividades internas do
ente público.

 Cabe ao controle interno conceber e organizar tais
sistemas, para que os servidores públicos
responsáveis por seus setores os executem, sob sua
fiscalização e orientação.



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



Objetivo da análise das
demonstrações contábeis

 diagnóstico da situação financeira;
 diagnóstico da situação econômica;
 avaliação do desempenho da entidade;
 eficiência na utilização de recursos;
 identificação dos pontos fortes e fracos;
 tendências e perspectivas futuras;
 origem das fontes de recursos e destino das aplicações
destes;
 causas das alterações na situação financeira e patrimonial;
 evidências de erros na administração;
 avaliação de alternativas econômico-financeiras futuras;
 diagnóstico da situação patrimonial.



Análise e interpretação das
demonstrações contábeis

 Estática: aquela em que se analisa apenas um período, sem
a comparação temporal.

 Dinâmica: aquela em que se avalia a tendência no decorrer
do tempo. E para isso, é preciso comparar, no mínimo três
anos, para que se possa visualizar a evolução dos saldos das
contas contábeis no tempo e traçar as tendências de gestão.



Análise de tendências e cenários
de exercícios futuros

A construção de tendências e cenários, deriva da necessidade
de se planejar o futuro, que na prática é pensar como este
será.
Os cenários indicam qual é a tendência em um momento
específico da vida organizacional.
Qual é o cenário futuro mais provável que surge após a
análise dos indicadores atuais, das decisões que serão
tomadas hoje e como elas irão impactar esses indicadores.



Usuários da análise das
demonstrações contábeis

Os usuários das informações geradas pelas entidades do setor
público podem ser:
 gestores;
 cidadão comum;
 ONGs;
 instituições financeiras;
 outras esferas de governo;
 fornecedores;
 entidades reguladoras;
 tribunais de contas;
 colaboradores.



Usuários da análise das
demonstrações contábeis

Os usuários da informação podem ser chamados de
stakeholders e utilizar os indicadores para obter as seguintes
respostas:

Usuário Questões

Proprietários/cidadão
comum, ONGs, entidades
reguladoras e fiscalizadoras

Qual a rentabilidade, resultado das atividades,
eficiência e eficácia do serviço e dos investimentos
públicos? Qual a situação econômica e financeira?
Qual é a avaliação da prestação de contas?

Gestores Que operações devem ser aumentadas ou
reduzidas?

Fornecedores Devo aumentar ou diminuir os preços e o crédito?
Vou participar da licitação?

Bancos Posso conceder novos empréstimos?

Governo Posso realizar novas transferências? Autorizar novos
empréstimos?



Indicadores determinados na LRF

A LRF trouxe alguns indicadores que visam limitar a atuação
dos gestores públicos e avaliar o seu desempenho em
determinadas áreas que são consideradas cruciais para a
existência saudável da entidade pública. Em linhas gerais, tais
indicadores avaliam:
I. O equilíbrio financeiro entre receita e despesa:

monitorar se a despesa não está maior que a arrecadação
e acarretará um endividamento no final do ano (restos a
pagar sem a cobertura de caixa necessária).

II. O desempenho da arrecadação: exige que o gestor
monitore, avalie e controle se a arrecadação está
acontecendo de acordo com a meta prevista e planejada
na LOA.



Indicadores determinados na LRF

III. Receita corrente líquida (RCL): informação extraída de um
demonstrativo que evidencia o valor do ingresso real de
recursos, pois exclui de sua base aqueles valores que não
integram o fluxo normal de caixa e as duplicidades de
arrecadação.

IV. Limites para a despesa total com pessoal: para os
municípios o limite é 60% da RCL, sendo 54% para o poder
executivo e 6% para o poder legislativo.

V. Limites da dívida consolidada líquida (DCL): para os
municípios o limite é 1,2 vezes a RCL;



Indicadores determinados na LRF

VI. Limites para operações de crédito: sendo operações de
crédito internas e externas realizadas em um exercício
financeiro até 16% da RCL; operações de crédito por
antecipação da receita realizadas em um exercício
financeiro até 7% da RCL; e comprometimento anual com
amortizações, juros e demais encargos da dívida
consolidada até 11,5% da RCL.

VII. Resultado primário: diferença entre receitas e despesas,
excluídos os juros e o principal da dívida, tanto pagos
como recebidos.

VIII. Resultado nominal: diferença entre todas as receitas
arrecadadas e todas as despesas empenhadas.



Indicadores determinados na LRF

A LRF impôs vários indicadores que se caracterizam como
estruturais e que visam manter controlados os resultados
orçamentários, financeiros e de endividamento público, com
os quais o Poder Legislativo, os Tribunais de Contas, o
Sistema de Controle Interno, o Ministério Público e a
sociedade conseguirão monitorar a saúde financeira das
entidades públicas.

A cada bimestre, quadrimestre ou semestre os seus resultados
são avaliados com o objetivo de monitorar o enquadramento
do órgão e verificar a necessidade ou não de
contingenciamento ou até tomar medidas drásticas de ajuste.



Análise aplicada às DCASP

A análise de demonstrações contábeis resulta da comparação
de valores que visam formar dinâmicas ou tendências ao
longo do tempo e entre os setores analisados.

Métodos de análise:

 Análise vertical;

 Análise horizontal; e

 Análise dos indicadores econômicos e financeiros.



Análise vertical

Indica um resultado expresso em percentagem,
demonstrando a relação entre uma conta ou grupo de contas
com um valor afim relacionável, no mesmo demonstrativo.

O propósito da análise vertical é mostrar a participação
relativa encontrada no demonstrativo em relação ao
referencial em questão.

Esta técnica pode ser utilizada em todas as DCASP, conforme
a necessidade e os objetivos do analista.



Análise vertical

Exemplo do cálculo de sua aplicação no balanço patrimonial:

Indicador % = conta contábil  x  100
total do ativo ou do passivo

Exemplo do cálculo de sua aplicação no balanço
orçamentário:

Indicador %   = conta contábil  x  100
total da receita ou da despesa



Análise horizontal

Permite avaliar a evolução dos diversos itens de cada
demonstração contábil ao longo de intervalos sequenciais de
tempo. É a comparação realizada entre valores de uma
mesma conta ou grupo em diferentes exercícios, sendo
basicamente um processo de análise temporal.

Esse resultado mostra quanto que a conta evoluiu do período
anterior para o atual, tanto para mais, quanto para menos.

Esta técnica pode ser utilizada em todas as DCASP, conforme
a necessidade e os objetivos do analista.



Análise horizontal

Exemplo do cálculo de sua aplicação:

Indicador %   = (valor atual da conta contábil – valor anterior da conta contábil)  x  100
valor anterior da conta contábil 



Análise dos indicadores
econômicos e financeiros

Consiste em importante ferramenta para dispor de
diagnósticos para a tomada de decisão. Esses diagnósticos
surgem das comparações de valores absolutos ou relativos
ao longo de diversos exercícios consecutivos para verificar as
alterações de um ano para o outro.

É importante a comparação:
 entre indicadores da mesma entidade;
 entre indicadores de vários períodos;
 com indicadores de entidades similares;
 entre indicadores do mesmo setor ou da economia em
geral.



Análise dos indicadores
econômicos e financeiros

Capital circulante líquido
Evidencia a sobra financeira em valor absoluto que a
entidade teria se pagasse todas as suas dívidas de curto
prazo. Representa uma margem de segurança em valor, que
se reflete na capacidade de pagamento.

CCL   =   ativo circulante – passivo circulante

Indicador de liquidez imediata
Mede a capacidade financeira da entidade em honrar
imediatamente suas obrigações de curto prazo.

ILI   = caixa e equivalentes de caixa
passivo circulante



Análise dos indicadores
econômicos e financeiros

Indicador de liquidez corrente
Mede a capacidade da entidade em saldar obrigações de
curto prazo, na forma de número-índice.

ILC   = ativo circulante
passivo circulante

Indicador de liquidez seca
Mede a capacidade da entidade em saldar obrigações de
curto prazo, retirando da sua formulação a conta estoques.

ILS   = ativo circulante – estoques
passivo circulante



Análise dos indicadores
econômicos e financeiros

Indicador de liquidez geral
Retrata a saúde financeira no longo prazo, porque mede a
capacidade de pagamento englobando os valores a receber e
a pagar tanto a curto, como no longo prazo. Portanto, não
inclui os chamados ativos permanentes como valores
disponíveis para pagamento de dívidas, pois estes não tem o
objetivo de serem vendidos.

ILG   = ativo circulante + ativo realizável a longo prazo
passivo circulante + passivo não circulante



Análise dos indicadores
econômicos e financeiros

Indicador de endividamento geral
Demonstra o grau de endividamento da entidade.

IEG   = passivo circulante + passivo não circulante
ativo total

Indicador de composição do endividamento
Representa a parcela de curto prazo sobre o endividamento
total. Geralmente é melhor para a entidade que suas dívidas
sejam de longo prazo.

ICE   = passivo circulante
passivo circulante + passivo não circulante



Exercício de fixação
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