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Tenha sempre em mente este aforismo:
Contra a fraude não há controle mas precisamos implantar o controle para encontrar a fraude.
Homenagem ao Professor Amaro da Cadeira de Auditoria da Faculdade de Administração e Finanças da
então UEG, hoje UERJ e Contador do BNDES.

Rio, dezembro / 2011
Pedro Schubert
www.bmainformatica.com.br

CONTABILIDADE GOVERNAMENTAL A PARTIR DE 2012
Pedro Schubert*

CAPÍTULO I -

Introdução

Registro, embora com atraso, a acolhida do site www.cosif.com.br em 2003, ao inserir no seu
espaço, nosso artigo Modernização da Contabilidade Governamental, obtido do site
LegisCenter.
Sendo um site que tem como objetivo a modernização da contabilidade do mercado
financeiro, deu-me a certeza para prosperar na matéria.
Em 2010 este artigo recebeu importante colaboração do conhecido contador Américo
G. Parada Filho – CRC-RJ 19.750 – citando que, finalmente, pelo Decreto nº 6.976 de
07.10.2009 no seu Artigo 7º, o governo tomou medidas para:
Inciso XXVII - identificar as necessidades de convergência aos padrões internacionais de
contabilidade aplicada ao setor público.
Inciso XXIX -

CAPÍTULO II -

e adotar os procedimentos necessários para atingir os objetivos de convergência aos
padrões internacionais de contabilidade aplicados ao setor público.

Nova Contabilidade Governamental a Partir de 2012

No site www.receita.tesouro.gov.br, clica ENTER e, na opção Tesouro Nacional e
depois à esquerda, clica Contabilidade Governamental e aparece A Implantação de um
“Novo Modelo de Contabilidade Aplicado ao Setor Público”, em atendimento às
competências definidas pelo Decreto 6.976 / 09, com o intuito de promover as adequações
necessárias para a convergências aos padrões internacionais de contabilidade, entre as quais:


Estabelecer normas e procedimentos contábeis para a Federação (União, Estado,
Distrito Federal e Municípios), por meio da elaboração, discussão, aprovação e
publicação do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – MCASP.
O Tesouro Nacional promoveu mais uma ação ... no sentido de padronizar os
procedimentos contábeis, entre os entes da federação, visando a consolidação das
contas públicas e a sua convergência metodológica e conceitual às Normas
Internacionais e às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público,
conforme estabelecem a Portaria 184 / 2008 e o Decreto 6.976 / 2009.
Trata-se da primeira versão do Plano de Contas da Administração Pública Federal –
(PCASP União) e desenvolvido pelas:
▪ Coordenação Geral de Contabilidade da União – CCONT
▪ Coordenação Geral de Normas da Contabilidade Aplicada à Federação – CCONF
em conjunto com o
▪ Grupo de Trabalho de Procedimentos Contábeis e as setoriais contábeis da União

O Plano foi editado até o sétimo nível tendo por base o Plano de Contas Aplicado ao Setor
Público – PCASP, instituído pela Portaria STN 751 / 2009.
Este Plano de Contas evoluiu e está na 4ª versão e pelas Portarias STN 406 e 407 e pela
Portaria Conjunta STN / SOF nº 1, todas de 20.06.2011, este Plano de Contas entrará em vigor
em 2012, com os propósitos para a contabilidade governamental convergir aos padrões
internacionais de contabilidade.
*

Administrador, Autor, Contador. Professor da FGV. Sócio Fundador da BMA Informática e Assessoramento Empresarial Ltda.
www.bmainformatica.com.br
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Importante:
Todo este envolvimento e toda esta evolução ainda não conseguiram remover um entendimento de
“especialistas” de que o Artigo 35 da Lei 4.320 / 1964 conduz a contabilidade governamental para o
Regime Misto:
- A Receita é pelo Regime de Caixa
- A Despesa é pelo Regime de Competência

Não obedecer ao Princípio da Competência invalida, perante terceiros, a credibilidade
de qualquer contabilidade.
Isto invalida, na base, qualquer pretensão de levar a contabilidade governamental para a
convergência aos padrões internacionais de contabilidade.
Manual da Contabilidade Aplicado ao Setor Público – MCASP – 4ª Edição
Este fato citado, arraigado na “cultura” da contabilidade pública impede que a contabilidade
governamental ingresse nos padrões internacionais de contabilidade aplicada ao setor público.
Temos no Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – MCASP – Parte II – Procedimentos
Contábeis Patrimoniais, válido para o exercício de 2012 – Portaria STN nº 406 de 20.06.2011 –
4ª Edição.
No item 02.02.05 – Princípio da Competência, fl. 11, fazemos dois destaques:
1- “Os fatos que afetam o patrimônio público devem ser contabilizados por competência ...
(Resolução CFC nº 1.111 / 07)”
2- “Além dos Princípios da Contabilidade, a Contabilidade Aplicada ao Setor Público deve seguir o
disposto nas normas de Direito Financeiro, em especial na Lei nº 4.320 / 64 que instituiu um
regime orçamentário misto no seu Artigo 35, conforme abaixo:
“Artigo 35 – Pertencem ao exercício financeiro:
I - as receitas nele arrecadadas
II - as despesas nele legalmente empenhadas”
Obs: Quem definiu este artigo 35 como regime misto foram os “sábios de plantão” da
Contabilidade Pública aparecidos no último meio século (1964 – 2011).
Esta afirmação neste Manual põe por terra quaisquer registros contábeis que anseiam implantar controles
na contabilidade e este esforço de implantar a contabilidade, conforme o Decreto 6.976 de 07.10.2009
– artigo 7º – “inciso XXVII – identificar as necessidades de convergência aos padrões internacionais
de contabilidade aplicadas ao setor público”.
O registro contábil que não obedece aos princípios da contabilidade não implanta controles e só serve
para gerar números e nunca para gerar dados para a elaboração de relatórios de cunho gerencial.
ESQUELETO NO ARMÁRIO
Nesta definição destes “sábios” de que a receita é pelo regime de caixa, destacamos a matéria do artigo
Dívida Mobiliária Interna e Externa que publicamos na Revista Administração de Negócios – COAD –
ANO X – Nº 16 de 22.08.1997 – pg. 290 a 294 quando das emissões, naquela época, de títulos
mobiliários para aquisições pelo mercado financeiro. O título de valor de face de $ 7000, com deságio de
$ 2000, o seu registro contábil pelo recebimento, era realizado por $ 5000. No resgate, a entidade pública
pagava os $ 7000 + os juros do período.
Estes $ 2000, dívida líquida e certa, constituía na época (nos três níveis de governo) “um débito oculto”,
ou seja, um dos esqueletos escondido no armário.
Se continuar, para 2012, esta definição “dos sábios”, podemos pensar que continuará este
“débito oculto” ? Onde fica a transparência ?
No Módulo de Empréstimo e Financiamento ele denuncia esta incongruência.
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A Portaria STN nº 406 de 20.06.2011 aprova partes da 4ª Edição do Manual de
Contabilidade Aplicado ao Setor Público – MCASP – e destacamos:
04.01.00 – Introdução
Nesta Portaria temos a Parte IV – Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP –
válido para o exercício de 2012, elaborado pelo Grupo Técnico de Padronização de
Procedimentos Contábeis, em conformidade com a Lei 4.320 de 17.03.1964 – fl´s. 5 e 6.
Divulga a estrutura do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, descrevendo o elenco das
contas e suas funções e demais procedimentos a serem adotados.
“É fundamental que o PCASP possibilite a elaboração padronizada de relatórios e
demonstrativos previstos na LRF (Lei Complementar 101 / 2000)... .”
O objetivo é reduzir divergências conceituais e procedimentais, em benefício da transparência
da gestão fiscal, da racionalidade dos custos nos entes da Federação e do controle social.
Neste sentido a Portaria MF nº 548 de 22.11.2010 que estabelece os requisitos mínimos de
segurança e contábeis do Sistema Integrado de Administração Financeira e Controle
utilizado no âmbito de cada ente da Federação, adicionais aos previstos no Decreto 7.185 de
maio de 2010 tem, no seu Artigo 10º desta Portaria que dispõe:
Artigo 10 - O SISTEMA, a partir dos registros contábeis deverá gerar:
I- em conformidade com o PCASP aprovado pelo STN o:

▪ Diário
▪ Razão
▪ e o Balancete Contábil
No item 04.07.03 do MCASP – Lançamentos Contábeis Padronizados – LCP –
e Conjunto de Lançamentos Padronizados – CLP – fl. 91
O LCP corresponde a uma codificação que representa os Lançamentos Contábeis de forma
simplificada, facilitando as operações rotineiras, sobretudo para os contadores.
O CLP – engloba os fenômenos contábeis típicos dos entes públicos e encapsula os LCP.
Correspondem assim, a agrupamentos de lançamentos padronizados que guardam relação,
sejam em aspectos patrimoniais, orçamentários (e acrescento financeiros) ou de controle, com
um mesmo fenômeno.
A listagem do LCP é apresentada no Anexo XI do volume de anexos do MCASP.
Uma relação dos CLP é apresentada no Anexo XII do volume de anexos do MCASP.
Estes CLP e LCP substituem os EVENTOS que tinham bons propósitos mas que, para a
contabilidade tinha carências insanáveis.
Toda esta modernização na contabilidade governamental oferece um novo Plano de Contas
convergindo eficazmente para diminuir o abismo que existia entre a contabilidade nas
empresas privadas e a contabilidade governamental.
Há particularidades entre ambas e que devem ser respeitadas.
O Plano de Contas dos entes públicos se modernizou para alcançar a contabilidade tradicional
e utilizando aplicativos informáticos de menor nível que a contabilidade nas empresas
privadas.
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Mesmo com estas modernizações continuará na contabilidade governamental aplicando
a contabilidade tradicional.
Ver o ANEXO 3 – Módulos...
Do mesmo modo, temos na atividade privada o plano de contas com as funções das contas e o
registro contábil tradicional, mesmo sendo realizado por aplicativos informáticos
(ERP, Legados e Parceiros), mas continua tendo a Contabilidade Tradicional.
Há estudos já publicados sobre análises realizadas nas demonstrações financeiras de empresas
privadas de que, a transparência de seus dados, não havia ocorrido em 2010, quando já era
obrigatória esta condição, pela Lei 11.638 de 28.12.2007.
Na nossa opinião, a razão desta dificuldade está nos aplicativos informáticos utilizados, tanto
pelas empresas privadas, como na área governamental onde, os seus aplicativos não estão
capacitados para oferecer a transparência, estampada no Capítulo IX – Da Transparência,
Controle e Fiscalização da Lei Complementar 101 de 04.05.2000.
Sistema Integrado de Gestão, segundo a denominação da STN, utilizado pela
Contabilidade Governamental
1 - O Que Existe e em Uso Atualmente
No site www.receita.tesouro.gov.br, clicando Tesouro Nacional, depois clicando a
esquerda, SIAFI – Sistema Integrado de Administração Financeira que abrirá a tela com
CONHEÇA O SIAFI com vários itens que oferecem informações como:
 História do SIAFI – mostra o que era a contabilidade pública em 1986 (um caos).
▪▪ [ O Ministro da Fazenda da época – Dílson Funaro – “descobriu”
que o Tesouro Nacional tinha um “cheque especial” com o Banco
Central, sem limite e não precisava de pagar. Foi cancelado de
imediato; é destaque deste Autor ].
▪▪ A administração financeira teve “nota zero”.
▪▪ Foi criada em 10.03.1986 a Secretaria do Tesouro Nacional – STN –
para reverter esta situação.
▪▪ A STN definiu e desenvolveu, em conjunto com o SERPRO e
implantando em janeiro de 1987 o SIAFI – Sistema Integrado de
Administração Financeira –, para suprir o Governo Federal de um
instrumento moderno e eficaz no controle e acompanhamento dos
gastos públicos.
▪▪ Com o SIAFI os problemas da administração dos recursos públicos
ficaram solucionados (reduziu as contas bancárias de 12.000 para
uma única conta no Banco Central). Obs: Aplaudimos.
 Objetivos – O SIAFI é o principal instrumento utilizado para registro,
acompanhamento e controle da execução orçamentária, financeira e
patrimonial do Governo Federal.
Cita vários objetivos e os dois últimos são:
h – permitir o acompanhamento e a avaliação do uso dos recursos
públicos
i – proporcionar a transparência dos gastos do Governo Federal
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 Vantagens – O SIAFI representou tão grande avanço para a Contabilidade Pública da
União que ele é hoje reconhecido no mundo e recomendado inclusive,
pelo Fundo Monetário Internacional:
▪▪ Contabilidade: o gestor ganha tempestividade na informação
▪▪ Finanças:

agilização na programação financeira, otimizando a
utilização dos recursos do Tesouro Nacional, por meio
da unificação dos recursos de caixa do Governo Federal
na Conta Única no Banco Central

▪▪ Orçamento:

a execução orçamentária passou a ser realizada
tempestivamente e com transparência, completamente
integrada a execução patrimonial e financeira

▪▪ Desconto na fonte de Impostos: hoje, no momento do pagamento, já é
recolhido o imposto devido
Obs: Esta vantagem revela primarismo contábil e fragilidades
no Sistema.

▪▪ É o patrimonial ?!
 Principais Atribuições – O SIAFI é um Sistema informatizado que processa e controla...
a execução orçamentária, financeira, patrimonial e contábil
dos órgãos da Administração Direta...
▪▪ A STN é o órgão gestor do SIAFI.
No Decreto 7.482 de 16.05.2011, Anexo I, Artigo 21:
À Secretaria do Tesouro Nacional - STN, órgão central dos
Sistemas de Administração Financeira Federal e de
Contabilidade Federal compete:
inciso XXIV - administrar, controlar, avaliar e normatizar o
Sistema Integrado de Administração Financeira
do Governo Federal – SIAFI

▪▪ Muitas são as facilidades que o SIAFI oferece
Essas facilidades foram desenvolvidas para registrar as
informações pertinentes às três tarefas básicas da gestão
pública federal dos recursos arrecadados legalmente da
sociedade:
▪▪▪ Execução orçamentária
▪▪▪ Execução financeira e
▪▪▪ Elaboração de Demonstrações Contábeis, consolidado
no Balanço Geral da União
▪▪ Páginas Relacionadas
▪▪▪ Movimentação dos
Recursos Financeiros

Créditos

Orçamentários

e

▪▪▪ Plano de Contas
▪▪▪ Conta Única
Obs: Estas Páginas Relacionadas mostram de forma
aberta que o SIAFI tem um universo restrito.
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 Estrutura do SIAFI – É um sistema de informações centralizado em Brasília.
▪▪ Está organizado em 21 subsistemas e estes, por módulos.
▪▪ Cada subsistema tem uma função própria e bem delimitada no
SIAFI.
Vamos organizar, para efeito didático deste trabalho, em 5 (cinco)
grupos principais.
Destacamos 3 (três):
▪▪▪ Controle de Haveres e Obrigações
Dívida Pública
Haveres
Controle de Obrigações
Operações Oficiais de Crédito
▪▪▪ Execução Orçamentária e Financeira
Contábil
Documentos do SIAFI
Orçamentário e Financeiro
▪▪▪ Recursos Complementares com aplicações específicas
Programação Orçamentária
Convênios
Contas a Pagar e a Receber
Estados e Municípios
2 - Conclusão:
A estrutura do SIAFI oferece a certeza de que, efetivamente, é um conjunto de
Aplicativos, nunca um Sistema Integrado.
Ver nesta matéria o Capítulo V – Das Descrições das Atividades dos Órgãos...

CONCLUSÃO DOS CAPÍTULOS I e II – Introdução e Nova Contabilidade Governamental

Como está aqui destacado a Secretaria do Tesouro Nacional – STN, exercendo a sua
competência, atualiza o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP – e pela Portaria
STN 406 de 20.06.2011 publica a 4ª Edição da Parte IV – PCASP e nas fl`s. 5 e 6 deste manual
afirma: Pela Portaria 548 de 22.11.2010 fundamentada no Decreto 7.185 de 27.05.2010
utilizará o Sistema Integrado de Administração Financeira e Controle para os registros
contábeis, estabelecido pela Lei Complementar 131 de 27.05.2009 e apelidado como
SISTEMA por este Decreto 7.185 no seu artigo 2º.
Modernizou o Plano de Contas mas, a contabilidade, nos seus registros, continua a
contabilidade tradicional, onde o contador escuda-se atrás do Plano de Contas com as suas
funções (evoluiu o modo de escrever os lançamentos contábeis com os seus valores, de caneta
“bico de pena” para o aplicativo informatizado) mas, no conteúdo, ainda depende da atuação
individual do contador e assim, passível de erros e sendo obrigatória a emissão de “balancetes
de verificação” como está prescrita no Artigo 10 desta Portaria MF 548 de 22.11.2010 onde
afirma que o SISTEMA deverá gerar o Balancete Contábil.
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O Sistema Integrado não padece desta insuficiência. Gera de modo direto o Balanço
Patrimonial.
Do mesmo modo, a STN, no seu site, enfatiza a criação do SIAFI em 1987 e a sua atuação
renovadora e afirma no item Principais Atribuições que o SIAFI:
É um Sistema informatizado que processa e controla... a execução orçamentária, financeira,
patrimonial e contábil dos órgãos da Administração Direta...

CAPÍTULO III -

Breve Resumo

De 1996 a 2000
Na Revista Administração de Negócios – COAD – Ano IX, nº 32 fl´s. 376 a 380 de
09.08.1996 pelo Artigo Sistema Contábil – A Ferramenta Gerencial para o Século XXI
afirmamos que a informática ainda não havia chegado ao ambiente contábil. Fizemos a defesa
da implantação do Sistema Integrado de Contabilidade, Custo e Tesouraria e integrado com o
orçamento e o custo.
É que este Sistema Integrado com os conceitos, princípios contábeis e concepções sistêmicas
aqui expostos, está capacitado para ser implantado em quaisquer ambientes, inclusive no
ambiente da Lei 4.320 de 17.03.1964.
Na mesma revista da COAD – Ano XI, nº 05 de 08.04.1998, – em atenção à uma divergência
entre a SRF e um poderoso grupo industrial com segmento em tabaco – publicamos o artigo
Modernizações de Controles na Arrecadação.
Na oportunidade estava em vigência a IN 68 de 27.12.1995 que tinha o objetivo de realizar o
controle de estoque através de notas fiscais.
Obs: Nesta esteira apareceram as notas fiscais eletrônicas, verdadeiros “penduricalhos” e não
divergem em nada, das notas fiscais “de papel”

Enfatizávamos naquela oportunidade, a necessidade de Sistemas Integrados mas nada de novo
ocorreu até hoje.
Pela mesma revista – Ano XIII, nº 10 de 09.06.2000, – foi publicado o artigo Contabilidade
Governamental, com ampla análise e afirmando que não há diferença entre a contabilidade
nas empresas privadas e a contabilidade governamental e analisando o Sistema Integrado de
Contabilidade Governamental – SICG.
Este artigo também foi publicado na revista Pensar Contábil – Ano III nº 10 – Nov/2000 –
págs. 25 / 31 do CRC-RJ. Em seguida, foi publicado no site LegisCenter, de onde a COSIF que
é uma entidade que tem em seus objetivos a modernização da administração pública,
incorporou ao seu acervo em 2003 este artigo e, de modo oportuno, o Contador Américo G.
Parada Filho, em 2010, anunciou que novos tempos estavam ocorrendo com o advento do
Decreto 6.976 de 17.10.2009.
UM REGISTRO E UMA HOMENAGEM

A Revista Pensar Contábil editada pelo CRC-RJ, cuja criação foi idéia de um dos ícones da
contabilidade, o Contador Orlando Martins Pinto que conheci quando fundamos o Rotary
Club RJ URCA em 1997 e Orlando foi designado para a Avenida de Serviços Profissionais
(equivale a Diretoria) por “imposição” do fundador do clube, o Professor Catedrático Américo
Matheus Florentino.
Do nosso convívio veio à discussão de três projetos para atividades profissionais
consubstanciados em três artigos a serem publicados na revista Pensar Contábil e, como
desdobramento, a apresentação de três seminários.
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Em uma tarde, por telefone, porque eu viajaria e era necessário publicar o programa do
primeiro seminário, nós analisamos o conteúdo do primeiro seminário relacionado à perícia
judicial, onde era destacado o anatocismo e a avaliação de empresas (fundo de comércio).
Quando retornei dois dias depois, lamentavelmente foi para fazer, com os seus incontáveis
amigos, as últimas homenagens.
No seu relacionamento, não havia sequer indiferenças; só amizades fraternas.
Deste Seminário, onde a presença maior era de peritos judiciais e, com mais experiência,
editei em 2010, o livro Perícia Judicial.
Os dois projetos seguintes só foram possíveis publicar os artigos. O segundo artigo refere-se à
Sistema Integrado de Gestão que dá nova dimensão e importância a contabilidade, inclusive
para atender “as necessidades de convergência aos padrões internacionais de contabilidade” e
valorizando a profissão do Contador e com desdobramentos posteriores.
O terceiro artigo é este da “Contabilidade Governamental” que havíamos chegado ao
consenso de reunir, no Conselho Regional da Contabilidade – RJ, com palestras e seminários,
Contadores de reconhecida experiência nesta contabilidade.
Infelizmente estes dois projetos não prosperaram.
O que ocorreu entre 2000 e 2011 na Área Governamental
Em 04.05.2000 foi publicada a Lei Complementar nº 101 que, no seu Capítulo IX –
Da Transparência, Controle e Fiscalização e na Seção I – Da Transparência da Gestão
Fiscal – anunciava novos tempos para a administração pública.
No ANEXO 1 a seguir, apresentamos o resumo da evolução desta legislação.
Com a Lei 10.180 de 06.02.2001 que, no seu artigo 1º diz: serão organizadas sob a forma
de Sistemas as atividades... de planejamento e de orçamento federal, de administração
financeira federal, de contabilidade federal e de controle interno do Poder Executivo Federal.
A legislação para a contabilidade governamental modernizou-se ainda mais com a
Lei Complementar 131 de 27.05.2009 que introduziu novos artigos na Lei Complementar
nº 101 / 2000 e com o Decreto 6.976 de 07.10.2009 que dispõe sobre o Sistema de
Contabilidade Federal e tem no seu
Capitulo I – Das Finalidades
Artigo 2º - O Sistema de Contabilidade Federal visa evidenciar a situação
orçamentária, financeira e patrimonial da União
No Capitulo II – Das Atividades
Artigo 5º - A Contabilidade Federal será exercida mediante atividades de
reconhecimento, de mensuração, de registro e de controle das
operações relativas às administrações orçamentária, financeira e
patrimonial da União...
No Capitulo IV – Das Competências
Artigo 7º - Compete ao órgão central (Secretaria do Tesouro Nacional do MF) do
Sistema de Contabilidade Federal
I - estabelecer normas e procedimentos contábeis para o adequado

registro dos atos e dos fatos da gestão orçamentária, financeira e
patrimonial dos órgãos e entidades da administração pública...
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-IV - definir, orientar e acompanhar os procedimentos relacionados
com a integração dos dados aos órgãos não integrantes do SIAFI

-IX - supervisionar as atividades contábeis dos órgãos e entidades
usuárias do SIAFI, com vistas a garantir a consistência das

informações
X - prestar assistência, orientação e apoio técnico aos órgãos setoriais
na utilização do SIAFI, na aplicação de normas e na utilização de

técnicas contábeis
-XVI - promover a liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento

da sociedade de informações sobre a execução orçamentária e
financeira... (e contábil ?!)
-XIX - manter sistema de custo que permita a avaliação e o

acompanhamento da gestão orçamentária, financeira e patrimonial
-XXVI - buscar a harmonização dos conceitos e práticas relacionadas ao

cumprimento dos dispositivos da Lei Complementar 101 de
04.05.2000
XXVII - identificar as necessidades de convergência aos padrões

internacionais da contabilidade aplicadas ao setor público
XXVIII - editar normativos, manuais, instruções e procedimentos contábeis
e plano de contas aplicado ao setor público objetivando a
elaboração e publicação de demonstrações contábeis
consolidadas, em consonância com os padrões internacionais de
contabilidade aplicados ao setor público
XXIX - adotar os procedimentos necessários para atingir os objetivos

de convergência aos padrões internacionais de contabilidade
aplicados ao setor público
No Capitulo V – Das Disposições Finais
Artigo 11º - A Secretaria do Tesouro Nacional do MF expedirá os normativos
complementares que se fizerem necessários à implantação e ao
funcionamento do Sistema de Contabilidade Federal
Importante:

Neste Capítulo III Breve Resumo, – citando o nosso artigo
Sistema Contábil – A Ferramenta Gerencial para o Século XXI ,
bem como o artigo Contabilidade Governamental –, mostra que
já preconizávamos a contabilidade aplicada ao setor público do
modo como está exposto nesta legislação.

As Portarias nos 406 e 407 e Portaria Conjunta nº 1 de 20.06.2011 aprovam a
4ª Edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – MCASP.
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ANEXO 1
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Modernizações nas Empresas Privadas
Acompanhando o tempo, a Lei 6.404 de 16.12.1976 – Lei das Sociedades por Ações, no
seu Capítulo XV – Exercício Social e Demonstrações Financeiras – modernizou-se com a
Lei 11.638 de 28.12.2007.
Esta lei alterou e introduziu novos dispositivos à lei 6.404 / 76, com o objetivo a
convergência, até 2010, das normas brasileiras de contabilidade e auditoria, aos padrões
internacionais.
O processo de convergência para as normas internacionais podia ter a regulamentação
concluída até 2009; para a elaboração das demonstrações consolidadas em IFRS (International
Financial Report Standard) até o exercício de 2010.
A Lei 11.941 de 27.05.2009 trouxe uma nova realidade contábil para as empresas privadas
que devem ser muito mais transparente utilizando métodos de reconhecimento, mensuração e
evidenciação.
Com divulgações de informações que reflitam a realidade das operações.
A Lei 11.638 de 28.12.2007 substituiu a Reserva de Reavaliação pelo Ajustes de Avaliação
Patrimonial e relacionados diretamente aos critérios de avaliações do Ativo e do Passivo e de
que as demonstrações financeiras deverão ser elaboradas em consonância com os
padrões internacionais de contabilidade.
A Lei 11.941 / 09 ampliou este entendimento. Ver no ANEXO 2 este resumo.
A contabilidade deve ser utilizada como ferramenta de gestão, daí a nossa insistência com a
implantação do Sistema Integrado de Gestão, em substituição aos aplicativos largamente
utilizados pelo mercado e com muitas deficiências.
A Contabilidade Governamental deve absorver esta experiência das empresas privadas.
As empresas públicas e de economia mista, de sociedades por ações, obedecem à Lei 6.404 de
27.12.1976 e as suas atualizações.

11

ANEXO 2
Convergência aos Padrões Internacionais de Contabilidade

Lei 6404 / 76 – Artigo 182, § 3º
(Ajustes de Avaliação Patrimonial)
Critérios de Avaliação do Ativo e do Passivo (Artigos 183 e 184)

Empresas Privadas
Ativo – (Artigo 179)

Passivo – (Artigo 180)

▪ Circulante

▪ Circulante

▪ Disponibilidades

(+) ou (-)

(+) ou (-)

▪ Obrigações da Companhia

▪ Direitos Realizáveis

(+) ou (-)

(+) ou (-)

▪ Empréstimos / Financiamentos

▪ Despesas do Exercício Seguinte

(+) ou (-)

(+) ou (-)

▪ Contingências Passivas –
Trabalhistas, Fiscais, Previdenc.

(+) ou (-)

▪ Outras Contingências

▪ Não Circulante
▪ Realizável a Longo Prazo

▪ Não Circulantes
(+) ou (-)

(+) ou (-)

▪ Obrigações da Companhia

▪ Direitos Realizáveis

(+) ou (-)

(+) ou (-)

▪ Empréstimos / Financiamentos

▪ Adiantamentos
▪ Empréstimos

(+) ou (-)
(+) ou (-)

(+) ou (-)

▪ Contingências Passivas –
Trabalhistas, Fiscais, Previdenc.

(+) ou (-)

(+) ou (-)

▪ Outras Contingências

(+) ou (-)

▪ Resultado Diferido

▪ Investimentos
▪ Imobilizado

(+) ou (-)

▪ Intangível

(+) ou (-)

Σ(+) (-)

▪ Patrimônio Líquido
▪ Capital Social
Σ(+) (-)
Saldo (+) ou (-)

▪ Reservas de Capital
▪ Ajustes de Avaliação
Patrimonial
▪ Reservas de Lucros
▪ Resultados Acumulados
▪ (Ações de Tesouraria)

Na / No
▪ Contabilidade Tradicional e/ou que utiliza
Aplicativos / Planilhas (ERP’s, Legados e
Parceiros) a movimentação é realizada pelo
contador utilizando as contas do balanço.
▪ Sistema Integrado de Gestão, em cada grupo
acima, do Ativo e do Passivo que pode conter
n contratos, tem os módulos que inserem os dados
das movimentações ocorridas que geram
automaticamente os lançamentos contábeis e
aparecem no balanço.

Substituiu as Reservas de Reavaliações que, em
decorrência da atividade de cada item do Ativo,
terminava no Resultado do Exercício para:
Serão classificados como Ajustes de Avaliação
Patrimonial, enquanto não computados no
resultado do exercício, em obediência ao regime
de competência, as contra partidas de aumentos
ou diminuições de valor atribuídos a elementos
do Ativo e do Passivo em decorrência da sua
avaliação a valor justo nos casos previstos nesta
Lei ou, ...
[Art. 182 § 3º (Redação – Lei 11.941/2009) ].
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ANEXO 2
Convergência aos Padrões Internacionais de Contabilidade

Lei 4320 / 64
( Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP – 4ª Edição
Portarias nos 406 e 407 e Portaria Conjunta nº 1 de 20.06.2011 )

Contabilidade Governamental
Ativo

Passivo

▪ Circulante

▪ Circulante

▪ Caixa e Equivalente de Caixa

(+) ou (-)

▪ Obrigações –

(+) ou (-)

Trabalhistas, Assistenciais, Previdenc.

▪ Créditos a Curto Prazo

(+) ou (-)

(+) ou (-)

▪ Empréstimos / Financiamentos

▪ Demais Créd. / Val. Curto Prazo (+) ou (-)

(+) ou (-)

▪ Fornecedores

▪ Invest. / Aplic. Temporárias

(+) ou (-)

(+) ou (-)

▪ Obrigações Fiscais

▪ Estoque

(+) ou (-)

(+) ou (-)

▪ Obrigações de Repartições

▪ Variações Patrim. Diminutivas

(+) ou (-)

(+) ou (-)

▪ Provisões

(+) ou (-)

▪ Demais Obrigações

▪ Não Circulante

▪ Não Circulantes

▪ Realizável a Longo Prazo

(+) ou (-)

(+) ou (-)

▪ Obrigações –

▪ Investimentos

(+) ou (-)

(+) ou (-)

▪ Empréstimos / Financiamentos

▪ Imobilizado

(+) ou (-)

(+) ou (-)

▪ Fornecedores

▪ Intangível

(+) ou (-)

(+) ou (-)

▪ Obrigações Fiscais

(+) ou (-)

▪ Provisões

(+) ou (-)

▪ Demais Obrigações

(+) ou (-)

▪ Resultado Diferido

Trabalhistas, Assistenciais, Previdenc.

▪ Patrimônio Líquido

Σ(+) (-)

Σ(+) (-)

2.3.0

-

2.3.1

-

2.3.1.2 2.3.2.0 2.3.3.0 -

Saldo (+) ou (-)

2.3.4.0

Patrimônio Líquido
Patrimônio Social e
Capital Social
Capital Social
Adiantamento p/
Futuro Aumto de Cap.
Reserva de Capital

- Ajustes de Avaliação
Patrimonial
De Ativos
2.3.4.2 - De Passivos
Reservas de Lucros
Demais Reservas
Resultados Acumul.
Nihil
( Ações / Quotas em
Tesouraria )
2.3.4.1 -

2.3.5.0 2.3.6.0 2.3.7.0 2.3.8.0 2.3.9.0 -
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CAPÍTULO IV - Organização e Disciplina na Área do Governo Federal

A Lei 10.180 de 06.02.2001 organiza e disciplina os Sistemas de Planejamento e de
Orçamento Federal, de Administração Financeira Federal, de Contabilidade Federal e
de Controle Interno do Poder Executivo Federal nos seus:
Título I - Da Organização Sistêmica
Título II - De Planejamento e de Orçamento Federal
Título III - De Administração Financeira Federal
Título IV - De Contabilidade Federal
Título V - De Controle Interno do Poder Executivo Federal
Título VI - Das Disposições Gerais e Transitórias e dá outras providências
Título I – Da Organização Sistêmica
Artigo 1º – Serão organizados sob a forma de Sistema as atividades de:
 planejamento e de orçamento federal
 administração financeira federal
 contabilidade federal
 controle interno do Poder Executivo Federal
Título II – Do Sistema de Planejamento e de Orçamento Federal
Capítulo I – Das finalidades
Artigo 2º – O Sistema de Planejamento e de Orçamento Federal tem por finalidade:
I. formular o planejamento estratégico nacional
II. formular planos nacionais, setoriais e regionais de...
III. formular o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento
federal
IV. gerenciar o processo de planejamento e orçamento federal
V. promover a articulação com os Estados, Distrito Federal e os

Municípios visando a compatibilização...
Capítulo II – Da Organização e das Competências
Artigo 3º – O Sistema de Planejamento e de Orçamento Federal compreende as
atividades de elaboração, acompanhamento e avaliação de planos,
programas e orçamento e de realização de estudos e pesquisas
sócio-econômicos.
Artigo 4º – Integram o Sistema de Planejamento e de Orçamento Federal:
I. o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão como órgão central
II. os órgãos setoriais
III. os órgãos específicos

Seção I – Do Planejamento Federal
Artigo 7º – Compete às unidades responsáveis pela atividade de planejamento:
I. elaborar e supervisionar a execução de planos e programas

nacionais e setoriais de desenvolvimento econômico e social
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II. coordenar a elaboração dos projetos de lei do plano plurianual e o

item, metas e prioridades da Administração Pública Federal,
integrante do projeto de lei de diretrizes orçamentárias ... com
objetivos governamentais e os recursos disponíveis
III. acompanhar física e financeiramente os planos e programas nos
incisos I e II ... a política de gastos e a coordenação das ações do

governo
IV. assegurar que as unidades administrativas responsáveis pela

execução dos programas, projetos e atividades da Administração
Pública mantenham rotinas de acompanhamento ...
V. manter sistema de informações relacionados ... mecanismos para

desenvolver previsões e informação estratégica sobre tendências e
mudanças no âmbito nacional e internacional
VI. identificar, analisar e avaliar os investimentos estratégicos do

governo, suas fontes de financiamentos ...
VII. realizar estudos e pesquisas sócios econômicas e análises de

políticas públicas
VIII. estabelecer políticas e diretrizes gerais para a atuação das empresas

estatais [ empresas públicas, as sociedades de economia mista, suas
subsidiárias e controladas e demais empresas que a União, direta
ou indiretamente detenha mais de 50% (50,01% por exemplo) do
capital social com direito a voto ]
Seção II – Do Orçamento Federal
Artigo 8º – Compete às unidades responsáveis pelas atividades de orçamento:
I. coordenar, consolidar e supervisionar a elaboração dos projetos de

lei de diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária da União,
compreendendo os orçamentos fiscal, da seguridade social e de
investimentos das empresas estatais
II. estabelecer normas e procedimentos necessários à elaboração e à

implementação dos orçamentos federais, harmonizando-os com o
plano plurianual
III. realizar estudos e pesquisas concernentes ao desenvolvimento e

ao aperfeiçoamento do processo orçamentário federal
IV. acompanhar e avaliar a execução orçamentária e financeira...
V. estabelecer classificações orçamentárias, tendo em vista as

necessidades de sua harmonização com o planejamento e o
controle
Título III – Do Sistema de Administração Financeira Federal
Capítulo I – Das finalidades
Artigo 9º – O Sistema de Administração Financeira Federal visa o equilíbrio
financeiro do Governo Federal, dentro dos limites da receita e despesa
públicas
Capítulo II – Da Organização e das Competências
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Artigo 10º – O Sistema de Administração Financeira Federal compreende as
atividades de programação financeira da União, de administração de
direitos e haveres, garantias e obrigações de responsabilidade do Tesouro
Nacional e de orientação técnico-normativa referente à execução
orçamentária e financeira
Artigo 11º – Integram o Sistema de Administração Financeira Federal:
I. a Secretaria do Tesouro Nacional – STN – como órgão central
II. os órgãos setoriais

Artigo 12º – Compete às unidades responsáveis pelas atividades do Sistema de
Administração Financeira Federal:
I. zelar pelo equilíbrio financeiro do Tesouro Nacional
II. administrar os haveres financeiros e mobiliários do Tesouro Nacional
III. elaborar a programação financeira do Tesouro Nacional, gerenciar a

Caixa Única do Tesouro Nacional...
IV. gerir a dívida pública mobiliária federal e a dívida externa de

responsabilidade do Tesouro Nacional
V. controlar

a dívida decorrente de operações de crédito de
responsabilidade, direta e indireta, do Tesouro Nacional

VI. administrar as operações de crédito sob a responsabilidade do

Tesouro Nacional
VII. manter

controle dos compromissos que onerem, direta ou
indiretamente, a União junto à entidade ou organismos internacionais

VIII. editar normas sobre a programação financeira e a execução

orçamentária e financeira, bem como promover o acompanhamento, a
sistematização e a padronização da execução da despesa pública
IX. promover a integração com os demais poderes e esferas do governo

em assuntos de administração e programação financeira
Título IV– Do Sistema de Contabilidade Federal
Capítulo I – Das Finalidades
Artigo 14º – O Sistema de Contabilidade Federal visa evidenciar a situação
orçamentária, financeira e patrimonial da União
Artigo 15º – O Sistema de Contabilidade Federal tem por finalidade registrar os atos e
fatos relacionados com a administração orçamentária financeira e
patrimonial da União e evidenciar:
I. as operações realizadas pelos órgãos ou entidades governamentais e os

seus efeitos sobre a estrutura do patrimônio da União
II. os recursos dos orçamentos vigentes... as receitas prevista e

arrecadada, a despesa empenhada, liquidada e paga... e as respectivas
disponibilidades
III. –
IV. a situação patrimonial do ente público e suas variações
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V. os custos dos programas e das unidades da Administração Pública

Federal
VI. a aplicação dos recursos da União, por unidade da federação

beneficiada
VII. a renúncia de receitas de órgão e entidades federais

Capítulo II – Da Organização e das Competências
Artigo 16º – O Sistema de Contabilidade Federal compreende as atividades de
registro, de tratamento e de controle das operações relativas à
administração orçamentária, financeira e patrimonial da União com
vistas à elaboração de demonstrações contábeis
Artigo 17º – Integram o Sistema de Contabilidade Federal:
I. a Secretaria do Tesouro Nacional – STN – como órgão central
II. órgãos setoriais

Artigo 18º – Compete às unidades responsáveis pelas atividades do Sistema de
Contabilidade Federal:
I. manter e aprimorar o Plano de Contas Único da União
II. estabelecer normas e procedimentos para o adequado registro contábil

dos atos e fatos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos
órgão e nas entidades da Administração Pública Federal
III. –
IV. instituir, manter e aprimorar sistemas de informação que permitam

realizar a contabilização dos atos e fatos de gestão orçamentária,
financeira e patrimonial da União e gerar informações gerenciais
necessárias à tomada de decisão e à supervisão ministerial
--VIII. promover a integração com os demais Poderes e esferas do governo

em assunto de contabilidade
Título V– Do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal
Capítulo I – Das Finalidades
Artigo 19º – O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal visa à
avaliação da ação governamental e da gestão dos administradores
públicos federais, por intermédio da fiscalização contábil, financeira,
orçamentária, operacional e patrimonial e apoiar o controle externo no
exercício de sua missão institucional
Artigo 20º – O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal tem as
seguintes finalidades:
I. avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a

execução dos programas de governo e dos orçamentos da União
II. comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e

eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos
e nas entidades da Administração Pública Federal, bem como de
aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado
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III. exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem

como dos direitos e haveres da União
A experiência em subsidiária de empresa estatal com controladas e coligadas, no
total de 40 empresas, na fase de investimentos, era comum a subsidiária conceder
garantias nos empréstimos / financiamentos tomadas pelas suas controladas e
coligadas.
Chegamos a esta subsidiária para estabelecer controles e realizar o
acompanhamento do fluxo de recursos para estes investimentos, na proporção das
suas participações no capital social com direito a voto.
Encontramos o ambiente com documentação hábil dispersa e sem qualquer
controle.
Foram implantados controles para os avais e fianças (garantias) e para as
liberações de recursos para as realizações de capital, nas controladas e coligadas
nas proporções de suas participações acionárias.
Destas experiências resultaram, posteriormente em módulos do Sistema
Integrado de Gestão ( empréstimos e financiamentos, adiantamentos de recursos,
investimentos, participações acionárias que os funcionários denominaram de
PARTAC, patrimônio líquido, declaração de dividendos )

IV. apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional
(TCU, Ministério Público)

Capítulo II – Da Organização e das Competências
Artigo 21º – O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal compreende
as atividades de avaliação do cumprimento das metas previstas no plano
plurianual, da execução dos programas de governo e dos orçamentos da
União e de avaliação da gestão dos administradores públicos federais,
utilizando como instrumento a auditoria e a fiscalização
Nosso comentário: Como está posto que a contabilidade federal utilizará a
contabilidade tradicional, esta auditoria e a fiscalização são
“meio policialesca” – ver adiante o item Matérias de Jornais.
Se, efetivamente, implantar Sistema Integrado de Gestão este
controle interno terá, sempre à disposição, relatórios de cunho
gerencial mostrando o que está ocorrendo na gestão de qualquer
atividade e, a auditoria, o Ministério Público e a fiscalização atuarão
em cima de desvios apontados por estes relatórios gerenciais.
O Sistema Integrado de Gestão muda o conceito de auditoria e de
fiscalização e os relatórios de cunho gerencial estão sempre
disponíveis.

Artigo 22º – Integram o Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal:
I. a Secretaria Federal de Controle Interno, como órgão central
II. órgãos setoriais

Artigo 23º – Fica instituída a Comissão de Coordenação de Controle Interno...
Artigo 24º – Compete aos órgãos e às unidades do Sistema de Controle Interno do
Poder Executivo Federal
I. avaliar o cumprimento das metas estabelecidas no plano plurianual
II. fiscalizar e avaliar a execução dos programas de governo, inclusive

ações descentralizadas realizadas à conta de recursos oriundos dos
Orçamentos da União ...
III. avaliar a execução dos orçamentos da União
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IV. exercer o controle das operações de crédito, avais, garantias, direitos e

haveres da União
V. fornecer informações sobre a situação físico-financeira dos projetos e

das atividades constantes dos orçamentos da União
VI. realizar auditoria sobre a gestão dos recursos públicos federais sob a

responsabilidade de órgãos e entidades públicos e privados
VII. apurar os atos ou fatos inquinados de ilegais ou irregulares ... na

utilização de recursos públicos federais e, quando for o caso,
comunicar à unidade responsável pela contabilidade para as
providências cabíveis
VIII. realizar auditorias nos sistemas contábil, financeiro, orçamentário,

de pessoal e demais sistemas administrativos e operacionais
e segue.
Nosso comentário: O SIAFI e o SISTEMA não são Sistemas Integrados

Título VI– Das Disposições Gerais e Transitórias – São complementos não relacionados
diretamente à estas análises
Instrumentos Importantes entre 2000 e 2011
Entre a Lei Complementar 101 de 04.05.2000, a Lei 10.180 de 06.02.2001 e os Decretos nº 7.063 de 13.01.2010
que aprovou a Estrutura Regimental do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e (Decreto) nº 7.482 de
16.05.2011 que aprovou a Estrutura Regimental do Ministério da Fazenda tivemos, na legislação, instrumentos
importantes:

 A Lei Complementar 131 de 27.05.2009 que acrescentou, entre outros, o parágrafo
único, inciso III no artigo 48 da Lei Complementar 101 de 04.05.2000:
Inciso III – adoção do Sistema Integrado de Administração Financeira e

Controle...
 O Decreto nº 6.976 de 07.10.2009, tendo em vista o disposto ... na Lei 10.180 de
06.02.2001... dispõe sobre o Sistema de Contabilidade Federal e dá outras
providências
Artigo 3º – ... registrar os atos e fatos relacionados com a administração
orçamentária, financeira e patrimonial da União e evidenciar:
III – a receita prevista, lançada, arrecadada e a recolhida
V – a situação patrimonial do ente público
VI – os custos dos programas e das unidades da federação...

Artigo 4º – O Sistema de Contabilidade tem como objetivo promover:
II – a busca da convergência aos padrões internacionais de

contabilidade ...
Artigo 7º – Compete ao órgão central do Sistema de Contabilidade Federal:
II – manter e aprimorar o PCASP e o processo de registro

padronizado dos atos e dos fatos ...
IX – supervisionar as atividades contábeis dos órgãos e entidades
usuários do SIAFI
XXVII – identificar as necessidades de convergência aos
internacionais de contabilidade aplicada ao setor público

padrões
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XXIX – adotar os procedimentos necessários para atingir os objetivos
de convergência aos padrões internacionais de contabilidade
aplicada ao setor público

 O Decreto 7.185 de 27.05.2010
Dispõe sobre o padrão mínimo de qualidade do Sistema Integrado de
Administração Financeira e Controle, no âmbito de cada ente da Federação, nos
termos do Artigo 48 parágrafo único, inciso III da Lei Complementar nº 101 de
04.05.2000.
Importante: Ver no final deste trabalho o item: UM FATO QUE PREOCUPA
que, se ocorrer, invalida os objetivos e os resultados que a sociedade anseia
alcançar com esta legislação.

CAPÍTULO IV-a - O Decreto 7.063 de 13.01.2010 aprova no seu ANEXO I, a Estrutura

Regimental do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão que
define no seu Capítulo III - os seus órgãos e as suas competências.
Faremos um RESUMO identificando, por Artigo deste Decreto, cada órgão e as
suas competências e atividades e atrelamos estas competências e atividades no
Capítulo V a seguir, aos módulos do Sistema Integrado de Contabilidade
Governamental – SICG – que têm as capacidades para realizarem as suas tarefas.
Ver no ANEXO 3 – Módulos do Sistema Integrado de Contabilidade Governamental – SICG.

Ver o QUADRO 1 no Capítulo V – Das Descrições das Atividades dos Órgãos ... a seguir.

Capítulo III – Da Competência dos Órgãos
Artigo 6º – Ao Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais
compete:
Inciso I – coordenar a elaboração do programa de dispêndios globais e
da proposta de orçamento de Investimento das empresas
estatais ...
Obs: 1- No Sistema Integrado de Contabilidade Governamental –
SICG para estas atividades tem os módulos de:
- Adiantamento de Recursos Financeiros
- Investimentos
- Participações Acionárias - PARTAC
- Patrimônio Líquido
- Cálculos de Dividendos
- Transferências de Recursos
Ver o QUADRO 1
2- Nas empresas estatais também deve (tem que) ter estes
módulos, com exceção do Módulo de Transferências...

Inciso III – processar e disponibilizar informações econômicofinanceiras encaminhadas pelas empresas estatais
letra c- alteração do capital social...
Obs 1: Idem; Módulo de Participações Acionárias – PARTAC

Inciso IV – manifestar-se sobre os seguintes assuntos relacionados às
empresas estatais:
--
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letra f- patrocínio de planos de benefícios administrados por
entidades fechadas de previdência complementar ... aos
estatutos das entidades, à instituição e adesão a planos de
benefícios, assim como aos respectivos regulamentos e
planos de custeio.
Importante:
Nesta atividade tem a presença efetiva da Secretaria de Política
da Previdência Complementar com Resoluções avançadas na
atividade da contabilidade aplicada aos “fundos de pensão”
estabelecendo regras de controle de elevado nível.
Na área de Investimentos – aplicação das reservas técnicas dos
planos, – o Conselho Monetário Nacional – CMN edita
Resoluções que estabelecem diretrizes.
Para a gestão destes fundos desenvolvemos o Sistema Integrado
para Fundos de Pensão.
Ver no site www.bmainformatica.com.br
Neste Sistema, de imediato, enfatizamos a importância do
cadastro dos participantes e dos assistidos, elaborado de
comum acordo entre a Patrocinadora, a Empresa Gestora do
Fundo e a Área Atuarial; pelas suas características, a
Diretoria de Investimentos, cabe selecionar os Títulos que
atendam as exigências da Resolução da CMN e registrá-los
no Programa de Investimentos.
As aplicações das Reservas Técnicas são definidas pelo
Sistema, pelos Saldos a Aplicar em cada Tipo de Títulos.
Com este Sistema Integrado para Fundos de Pensão
“desaparecem os gênios do mercado financeiro”: na tela o
Sistema indica quais os saldos a aplicar em cada título
cadastrado pela Diretoria de Investimentos e cada
participante, assistido tem, à sua disposição, a posição de
suas reservas técnicas sempre atualizada e disponível.
A Direção e/ou o Diretor de Investimento e/ou Operador não
têm liberdade para aplicar o saldo bancário de cada Plano no
Título de acordo com a sua conveniência.
Sempre terá o Saldo Disponível para cada Título.

Inciso VI – coordenar o Grupo Executivo da Comissão Interministerial
de Governança Corporativa e da Administração de
Participações Societárias da União...
Inciso XII – contribuir para o aumento da eficiência e transparência das
empresas estatais e para o aperfeiçoamento e integração dos
sistemas de monitoramento econômico-financeiro, bem
como para o aperfeiçoamento da gestão dessas empresas
Ver os módulos no Inciso 1,acima.

Artigo 7º – Ao Departamento de Gestão do Acervo de Órgãos Extintos compete:
Inciso IV – promover a análise, aprovação e demais providências
relativas às prestações de contas dos convênios e
instrumentos similares celebrados:
-letra c- pelo extinto Ministério do Bem Estar Social, relativos à
projetos habitacionais integrados, financiados com recursos
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do Fundo de Custeio de Programas de Habitação Popular –
FEHAP – repassado pelo Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão.
Obs: Cabem várias análises e controles. Nas construções e nos
planos de amortizações de financiamentos.
Nas construções ver o módulo de Projetos.
Sobre planos de amortizações de financiamento da casa
própria temos experiência relatada no livro Perícia
Judicial, no seu Capítulo II.

Artigo 11º – À Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos compete:
Inciso III – disponibilizar informações sobre a execução dos programas
e ações do Governo Federal integrantes do plano
plurianual...
Obs: O Sistema Integrado de Gestão disponibiliza o Módulo de
Implantação de Projetos.

Artigo 17º – À Secretaria de Orçamento Federal compete:
Inciso I –

coordenar, consolidar e supervisionar a elaboração da lei de
diretrizes orçamentárias

Inciso II – estabelecer as normas necessárias à elaboração e à
implementação dos orçamentos federais sob sua
responsabilidade
Inciso III – proceder ... ao acompanhamento da execução orçamentária
e, importante :
Inciso IV – realizar
estudos
e
pesquisas
concernentes
ao
desenvolvimento e ao aperfeiçoamento do processo
orçamentário federal
Obs: No Sistema Integrado de Gestão contém o Sistema
Integrado de Orçamento.
O orçamento, neste Sistema, é a contabilidade
projetada.
Os responsáveis por este inciso IV precisam, com
urgência, reexaminar esta importante matéria.

Inciso VII – estabelecer as classificações orçamentárias da receita e da
despesa
Importante
Na classificação da receita, o Módulo de Arrecadação dá a solução,
junto com o Módulo de Receita, tanto para o Sistema Integrado de
Orçamento como para o Sistema Integrado de Contabilidade
Governamental – SICG.

Artigo 24º – Ao Departamento de Programas de Gestão compete:
Inciso IV – organizar, atualizar, disseminar e disponibilizar ferramentas,
tecnologias referenciais voltadas à melhoria da gestão das
organizações públicas
Artigo 25º – Ao Departamento de Modernização Institucional compete:
Obs: Todos os seus incisos são importantes.
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Artigo 26º – Ao Departamento de Arrecadação e Inovação Institucional compete:
Todos os seus incisos são importantes e destacamos:
Inciso II – propor políticas e diretrizes de implantação de gestão por
resultados ... metas de desempenho institucional ... sistema
de avaliação ... com foco no alcance de resultados
Inciso VI – promover a realização de estudos e pesquisas visando à
ampliação do conhecimento em gestão pública e a geração
de subsídios para a tomada de decisões governamentais
Importante:

O universo é amplo; por certo, deve ser, incluindo a nossa
proposta de implantação de Sistema Integrado de Gestão.

Artigo 31º – Ao Departamento de Integração de Sistemas de Informação compete:
Inciso I –

interagir com os órgãos centrais responsáveis por sistemas
estruturantes da administração pública federal visando
garantir a uniformização e a integração dos procedimentos e
das informações
Importante
O Sistema Integrado de Gestão, conforme destacamos, visa garantir a
uniformização e a integração dos procedimentos e das informações nas
áreas de gestão do orçamento e da contabilidade gerencial.

Artigo 38º – Ao Departamento de Administração de Sistemas de Informação de
Recursos Humanos compete:
Inciso I –

desenvolver,
implantar
e
administrar
informatizados de recursos humanos ...

sistemas

Inciso II – administrar e controlar a inclusão, alteração e exclusão de
dados cadastrais dos servidores públicos federais, dos
empregados públicos, estagiários e dos empregados das
empresas públicas e das sociedades de economia mista ...
para despesas com pessoal ...
Cadastro
Como enfatizado, na formação do cadastro no Módulo de Arrecadação é
importantíssimo que, a partir deste cadastro, seja criado e administrado o
CADASTRO de Pessoal do Servidor Público, como descrito neste
Inciso II e integrado ao Sistema Integrado de Gestão.
A Folha de Pagamento agradece; o futuro “Fundo de Pensão do Servidor
Público” agradece; a sociedade agradece de modo que, cada CPF esteja
disponível para os relatórios de transparência da coisa pública.
Ver no Capítulo IV – b Decreto 7.482 ..., a seguir, no Artigo 16 –
À Subsecretaria de Arrecadação e Atendimento.
ESTE CADASTRO É UM DOS FOCOS DOS PROBLEMAS QUE COLOCA A
UE – União Européia – EM CRISE.
O CUSTO DE PESSOAL É O RESPONSÁVEL POR, PELO MENOS, 60% DAS
DESEPSAS DE CADA GOVERNO.

Artigo 40º – À Secretaria de Patrimônio da União compete:
Inciso I –

administrar o patrimônio imobiliário da União e zelar pela
sua conservação
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Obs: O Sistema Integrado de Gestão disponibiliza o Módulo
da Administração Imobiliária que administra por unidade
imobiliária.

Artigo 41º – Ao Departamento de Incorporação de Imóveis compete ... as atividades
de incorporação imobiliária ... nas modalidades de aquisição por compra
e venda, por dação em pagamentos, doação ... cabendo-lhe ainda, o
levantamento ... preservação e regularização dominial desses imóveis ...
Obs:

Idem, artigo 40.

Artigo 42º – Ao Departamento de Gestão de Receitas Patrimoniais compete
coordenar, controlar e orientar as atividades relativas aos processos de
arrecadação e cobrança de créditos patrimoniais
Obs:

Idem, artigo 40.

Artigo 44º-A – À Secretaria do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC –
compete:
Obs:

Nesta atividade é fundamental o controle por Projetos
(quaisquer projetos)
O Sistema Integrado de Gestão oferece o Módulo de
Projetos exercendo controle orçado x realizado por
projeto e no detalhamento exigido.
Cada Projeto pode ter n fontes de recursos e, para este
fato, o Sistema Integrado de Gestão disponibiliza o
Módulo de Adiantamento de Recursos. Com estes dois
módulos, a contabilidade registra os desembolsos
realizados em
vinculados à cada fonte de recursos e
realiza automaticamente o controle orçado x realizado.
Nesta atividade a nossa experiência está consolidada no
livro Manual de Implantação de Projetos – LTC–
1989 que registra a implantação, com todos os detalhes
de orçamento, execução, contabilização, controle e
comparação orçado x realizado.
Nesta experiência, registrada no livro, é a base para o
desenvolvimento do Módulo de Implantação de
Projetos, de modo pioneiro e até hoje, a única
ferramenta disponível para realizar a integração do
orçamento e a contabilização dos desembolsos, de cada
Projeto.
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ANEXO 3
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CAPÍTULO IV-b - O Decreto 7.482 de 16.05.2011 aprova no seu ANEXO I, a Estrutura
Regimental do Ministério da Fazenda que define no seu Capítulo III os

seus órgãos e as suas competências.
Faremos um RESUMO identificando, por Artigo deste Decreto, cada órgão e as
suas competências e atividades e atrelamos estas competências e atividades no
Capítulo V a seguir, aos módulos do Sistema Integrado de Gestão que têm as
capacidades para realizarem as suas tarefas.
Ver no ANEXO 3 – Módulos do Sistema Integrado de Contabilidade Governamental – SICG.

Ver o QUADRO 1 no Capítulo V – Das Descrições das Atividades dos Órgãos ... a seguir.

Capítulo III – Da Competência dos Órgãos
Artigo 5º – À Secretaria Executiva compete:
IV. coordenar e supervisionar as atividades relacionadas com os sistemas

federais de planejamento e de orçamento, de administração financeira,
de contabilidade, de administração de recursos de informação e
informática, de recurso humanos, de serviços gerais ... no âmbito do
Ministério da Fazenda ...
Parágrafo único: ...por intermédio da Subsecretaria de Planejamento,...
Artigo 8º – À Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração compete:
I. administrar, planejar, coordenar e supervisionar a execução das

atividades relacionadas com os sistemas federais de organização e
inovação institucional, de planejamento e de orçamento, de
administração financeira, de contabilidade, de administração dos
recursos de informação e informática,... no âmbito do Ministério
(da Fazenda)
Artigo 13º – Ao Departamento de Gestão de Dívida Ativa da União compete:
I. planejar, orientar, coordenar e supervisionar as atividades relativas

à apuração, inscrição e cobrança e estratégias de cobrança referentes à
dívida ativa
III. atuar em articulação com a Secretaria da Receita Federal do Brasil e

outros órgãos, visando ao aperfeiçoamento dos serviços de apuração,
inscrição, cobrança e estratégias de cobrança referentes à dívida ativa,
bem assim das arrecadações de receitas
Obs: No Sistema Integrado de Contabilidade Governamental – SICG é
fundamental implantar os Módulos de Cadastro e de Arrecadação.

Artigo 14º – Ao Departamento de Gestão Corporativa compete planejar, coordenar e
supervisionar as atividades internas de:
I. orçamento ... administração patrimonial ...
Obs: No Sistema Integrado de Gestão para esta atividade tem os Módulos
de Imobilizado / Depreciação, de Intangível / Amortização e de
Administração Imobiliária.

Artigo 15º – À Secretaria da Receita Federal do Brasil – SRF – compete:
I. planejar, coordenar, supervisionar, executar, controlar e avaliar as

atividades da administração tributária federal e aduaneira, inclusive as
relativas às contribuições sociais destinadas ao financiamento da
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seguridade social e às contribuições devidas à terceiros, assim
entendidas outras atividades e fundos ...
--VIII. planejar, dirigir, supervisionar, orientar, coordenar e executar os

serviços de fiscalização, lançamento, cobrança, arrecadação e controle
dos tributos e demais receitas da União sob sua administração
Obs: Neste Sistema Integrado de Contabilidade Governamental – SICG,
para esta atividade, tem os Módulos de Arrecadação e de Receita.
São dois módulos fundamentais para todo o Sistema Integrado de
Contabilidade Governamental – SICG.

IX. realizar a previsão, o acompanhamento, a análise e o controle das

receitas sob sua administração, bem como coordenar e consolidar as
previsões das demais receitas federais, para subsidiar a elaboração da
proposta orçamentária da União
Obs: Para esta atividade tem os Módulos de Arrecadação e de Receita no
Sistema Integrado de Orçamento.

Artigo 16º – À Subsecretaria de Arrecadação e Atendimento (da Secretaria da Receita
Federal) compete:
Inciso III – gestão do cadastro da Receita Federal do Brasil
Obs: No Sistema Integrado de Gestão este Módulo de Cadastro é
um dos módulos mais importante do Sistema.
O Módulo de Arrecadação estrutura para os funcionamentos
das Subsecretarias detalhadas nos artigos 17, 18 e 19.

Artigo 20º – À Subsecretaria de Gestão Corporativa compete:
Inciso IV – do Plano de Desenvolvimento de Tecnologia da Informação
da Secretaria da Receita Federal do Brasil
Obs: No Sistema Integrado de Gestão é fundamental implantar
o Módulo de Arrecadação que acompanhará o desempenho de
cada contribuinte, da adimplência à Execução Fiscal e com o
mesmo cadastro.
ISTO NÃO OCORRE ATUALMENTE
Este módulo tem repercussão direta na classificação e segregação
das Receitas Fiscal e Previdenciária no Módulo de Receita.
Da Receita Fiscal do IPI daremos destaque no Capítulo VI“Preocupações da Secretaria da Receita Federal – SRF – com
a modernização de seus controles sobre a Gestão das
Empresas”.

Artigo 21º – À Secretaria do Tesouro Nacional – STN – órgão central dos Sistemas
de Administração Financeira Federal e da Contabilidade Federal
compete:
Inciso I – elaborar a programação financeira mensal e anual ...
Obs: No Sistema Integrado de Gestão composto do Sistema Integrado
de Orçamento e Sistema Integrado de Contabilidade, Custo e
Tesouraria tem o Sistema Integrado de Tesouraria que gera, de
modo automático, o relatório Fluxo de Caixa, para o orçamento e
o operacional.

Inciso III – administrar os haveres financeiros e mobiliários do Tesouro
Nacional
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Obs: No Sistema Integrado de Gestão tem os módulos de
Empréstimos Concedidos, de Carteira de Aplicação, de
Realizável a Longo Prazo.

Inciso V – administrar a dívida pública mobiliária e contratual
Obs: No Sistema Integrado de Gestão tem os módulos de Empréstimos
e Financiamentos – Tomados e o módulo de Adiantamento
de Recursos Financeiros.
UM DOS FOCOS DOS PROBLEMAS QUE COLOCA A UE –
União Européia – EM CRISE SÃO A DÍVIDA PÚBLICA
MOBILIÁRIA E A CONTRATUAL.
A TRANSPARÊNCIA DO TOTAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA E
CONTRATUAL, MOSTRADA POR CONTRATO E OS SEUS
CUSTOS, É EXIGIDA PARA A SOCIEDADE (Artigo 48º, § único,
inciso II da Lei Complementar 101 / 2000):
“liberação para pleno conhecimento e acompanhamento da
sociedade, em tempo real, de informações pormenorizadas...”

Artigo 48-A - ... os entes da Federação disponibilizarão a
qualquer pessoa física ou jurídica, o acesso à
informação referente à:
I - todos os atos praticados pelas unidades

gestoras no decorrer da execução da
despesa, no momento da sua realização...
II - ... o lançamento e o recebimento de toda

a receita...
Inciso VI – gerir Fundos e os Programas Oficiais
Inciso VII – editar normas sobre a programação financeira e a execução
orçamentária financeira
Inciso X – coordenar a edição e a manutenção de manuais e instruções
de procedimentos contábeis, do Plano de Contas Aplicado
ao Setor Público – PCASP – e o processo de registro
padronizado dos atos e fatos da Administração Pública
Obs: Destaco que no Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor
Público – MCASP – Parte IV – Plano de Contas Aplicado ao
Setor Público – 4ª Edição aprovado pela Portaria STN nº 406 de
20.06.2011, no seu item 04 01 00 – Introdução – no último
parágrafo a fl. 6 diz: “... a Portaria MF nº 548 de 22.11.2010 que
estabelece os requisitos mínimos de segurança e contábeis do
Sistema Integrado de Administração Financeira e Controle
utilizado no âmbito de cada ente da Federação, adicionais aos
previstos no Decreto nº 7.185 de 27.05.2010 dispõe:
Artigo 10º - O SISTEMA (é como está denominado neste
Decreto o Sistema Integrado de Administração
Financeira e Controle) a partir dos registros
contábeis deverá:
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Importante: Este Título “Sistema Integrado de
Administração Financeira e Controle”
foi criado pela Lei Complementar
131 de 27.05.2009 ao acrescentar o
§ único, inciso III do artigo 48 da Lei
Complementar 101 de 04.05.2000.

Inciso XI – supervisionar a contabilização dos atos e fatos da gestão
orçamentária, financeira e patrimonial da União
Importante: Na nossa convicção de conhecimento os dois,
SIAFI e SISTEMA, NÃO SÃO SISTEMAS
INTEGRADOS.

Inciso XII – promover a harmonização com os demais Poderes da União
e com as demais esferas de governo em assuntos de
contabilidade
Inciso XIII – articular-se com os órgãos setoriais do Sistema de
Contabilidade Federal para cumprimento das normas
contábeis pertinentes à execução orçamentária, financeira e
patrimonial
Obs: Estes incisos X a XIII denunciam, de modo claro, que é
contabilidade tradicional.
No Sistema Integrado de Gestão as atividades destes incisos são
negociados e inseridos nas suas estruturação e organização.
Caberá ao usuário escolher o Sistema e neste o módulo, depois a
tela e inserir os dados.

Inciso XIV – definir, coordenar e acompanhar os procedimentos
relacionados com a disponibilização de informações da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Este inciso será atendido automaticamente com a
disponibilização de informações, para fins de
transparência, controle de gestão fiscal e aplicação de
restrições ( lei da responsabilidade fiscal ) se
implantar Sistema Integrado de Contabilidade
Governamental.
Os Incisos XVI, XVIII, XIX, XX, XXII e XXIII incorporam-se
aos Incisos XIII e XIV.

Inciso XV – manter Sistema de Custos que permita a avaliação e o
acompanhamento da gestão orçamentária, financeira e
patrimonial
Obs: No Sistema Integrado de Gestão, um deles é o Sistema Integrado
de Custo.
Ver Portaria STN nº 157 de 09.03.2011 que dispõe sobre a
criação do Sistema de Custo do Governo Federal.
Só merecerá o título de Sistema se estiver integrado ao Sistema
Integrado de Gestão que também engloba o Sistema de
Orçamento, o Sistema Contábil e o Sistema de Tesouraria.

Inciso XXIV – administrar, controlar, avaliar e normatizar o Sistema
Integrado de Administração Financeira do Governo
Federal – SIAFI.
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Obs: Aqui cabe uma análise de conteúdo: este SIAFI deve ser
substituído por Sistema Integrado de Gestão.

Artigo 22º – À Subsecretaria de Contabilidade Pública compete:
I. estabelecer normas e procedimentos contábeis para o adequado

registro dos atos e fatos da gestão orçamentária, financeira e
patrimonial ...
Obs: TODA A MOVIMENTAÇÃO COM O OBJETIVO DA
TRANSPARÊNCIA, A PARTIR DA LEI COMPLEMENTAR
101 / 2000 ESTARÁ PERDIDA SE ESTA SUBSECRETARIA
NÃO ALCANÇAR O EXATO SENTIDO DESTE INCISO I.
SÓ SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PODERÁ
ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TRANSPARÊNCIA.
A CONTABILIDADE TRADICIONAL, ISOLADA DA
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E AMBAS ISOLADAS
DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E TODOS SEM
SABEREM ONDE FICA A GESTÃO DE CUSTO QUE,
PARA SE “ENTENDEREM”, TÊM QUE “CAPTURAR”
( palavra indigna nesta matéria; capturar: prender; capturar
foragidos) NÚMEROS, VIOLANDO ARQUIVOS, PARA
PLANILHAS, DESQUALIFICA QUALQUER RELATÓRIO
QUE TEM COMO OBJETIVO A TRANSPARÊNCIA.

II. coordenar a edição e manutenção de manuais e instruções de
procedimentos contábeis, do PCASP ...
III. supervisionar a contabilização dos atos e dos fatos de gestão

orçamentária, financeira e patrimonial da União
--VII. manter

Sistema de Custos que permita a avaliação e o
acompanhamento da gestão orçamentária, financeira e patrimonial
Obs: No Sistema Integrado de Gestão tem o SIC – Sistema Integrado de Custo.

Artigo 24º – À Subsecretaria de Política Fiscal compete:
--V. promover e administrar as ações relativas à integração do SIAFI ao

Sistema de Pagamentos Brasileiras, bem como monitorar as
movimentações financeiras realizadas por meio do Sistema de
Transferência de Reservas que impliquem entradas e saídas de
recursos da Conta Única do Tesouro Nacional
Obs: No Sistema Integrado de Gestão para a Contabilidade Governamental tem os
Módulos de Transferências de Recursos Intra Governo e para entes externos.

XII. coordenar ... a implementação de ações necessárias à regularização de

obrigações financeiras da União ... incluindo operações de crédito e
fomento agropecuários, agroindústrias, industriais, habitacionais,
exportações e operações oficiais de crédito
Artigo 25º – À Subsecretaria da Dívida Pública compete:
I. elaborar o planejamento de curto, médio e longo prazo da dívida

pública federal
---
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III. coordenar a elaboração da proposta orçamentária anual e realizar as

execuções orçamentária e financeira e os registros contábeis da dívida
pública federal
Artigo 26º – À Subsecretaria de Relações Financeiras Intergovernamental compete:
I. administrar os haveres financeiros do Tesouro Nacional junto aos

Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios
IV. analisar a concessão de garantias da União a Estados ...

--VI. subsidiar a posição da Secretaria do Tesouro Nacional na Comissão

Gestora do Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse
VII. ... bem como as transferências financeiras intergovernamentais
Importante:
Estes Incisos VI e VII, no Sistema Integrado de Gestão, utilizarão os Módulos
de Transferências e de Adiantamentos de Recursos. Cada transferência está
atrelado à um CPF / CNPJ e portanto, ao CADASTRO que é o mesmo do
Módulo de Arrecadação – ver os artigos 16º e 24º.
Os Gestores Públicos devem ampliar os seus conceitos e tratar este Sistema de
Gestão de Convênios e Contratos de Repasse – SICONV – como Módulo do
Sistema Integrado de Gestão e o cadastro setorial ,a ser criado por Decreto,
deve ser absorvido.

Artigo 27º – À Subsecretaria de Assuntos Corporativos compete:
I. modernizar a gestão da Secretaria...

--IX. estabelecer diretrizes, normas e padrões técnicos, ... homologar e

implantar metodologias, produtos e serviços de tecnologia da
informação e comunicação para suporte às atividades da Secretaria do
Tesouro Nacional, zelando pela sua aplicabilidade e cumprimento
X. gerenciar, manter e regulamentar o uso do SIAFI e dos demais sistemas

sob a responsabilidade da Secretaria do Tesouro Nacional, zelando
pela sua confiabilidade e disponibilidade
Obs: Pensar em Sistema Integrado de Gestão.
Vemos que este Decreto, em conjunto com o Decreto 7.063 que aprova a
Estrutura Regimental do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão,
oferecem o ambiente para implantar o Sistema Integrado de Gestão para a
Contabilidade Governamental – SICG – e identificando as necessidades e
adotando os procedimentos necessários para atingir os objetivos de
convergência aos padrões internacionais de contabilidade aplicada ao setor
público.
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CAPÍTULO V - Das Descrições das Atividades dos Órgãos do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão e do Ministério da Fazenda – nos Capítulos IV, IV-a e
IV-b – fazemos o resumo de cada órgão que enquadra nos Módulos do
Sistema Integrado de Gestão – Ver o QUADRO 1 a seguir.
Neste Sistema Integrado de Gestão para a Contabilidade Governamental é implantada a
Contabilidade Virtual, como instrumento Nº 1 da Gestão. Contabilidade com Enfoque Gerencial
Este Sistema Integrado de Gestão fica “nas nuvens” pairando sobre todos os órgãos responsáveis e
acompanhando, continuamente, as atividades de cada Gestor. (o responsável de cada Módulo)

CAPÍTULO III – Das Competências Dos Órgãos
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Decreto 7.482 de 16.05.2011 – Anexo I
A matéria exposta neste item relacionada à modernização
da administração pública deve ser analisada pelos órgãos:
Artigo 5º - À Secretaria Executiva compete
Inciso IV - coordenar e supervisionar as atividades
relacionadas com o sistema federal de
planejamento e orçamento, de administração
financeira,
de
contabilidade,
de
administração de recursos de informação e
informática ... no âmbito do ministério e
entidades vinculadas.
Parág. Único – A Secretaria Executiva exerce ainda, o
papel de órgão setorial dos Sistemas ...
de Administração dos Recursos
de Informação e Informática ... de
Planejamento e de Orçamento Federal,
de Administração Financeira do
Governo Federal, de Organização e
Inovação
Institucional
e
da
Contabilidade Federal, por intermédio
de Subsecretaria de Planejamento,
Orçamento
e Administração no
âmbito do Ministério da Fazenda
(Decreto 7.482 de 16.05.2011)
Artigo 13º- Ao Departamento de Gestão da Dívida Ativa
da União
• Módulo de Arrecadação
Artigo 14º- Ao Departamento de Gestão Corporativa
• Módulo de Despesa - Pessoal
Desp. Administrativas
Artigo 15º- Secretaria da Receita Federal
• Módulo de Arrecadação e
• Módulo da Receita Fiscal e Previdenciária
Artigo 16º- À Subsecretaria de Arrecadação e
Atendimento
III – Gestão dos Cadastros da Receita Federal
• Módulo Cadastro da Receita Federal
Artigo 17º- Subsecretaria de Tributação e Contencioso
• Módulo de Arrecadação
Artigo 18º- À Subsecretaria de Fiscalização
• Módulo de Arrecadação
Artigo 20º- À Subsecretaria de Gestão Corporativa
• Módulo de Despesa - Pessoal
Desp. Administrativas

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO
E GESTÃO
Decreto 7.063 de 13.01.2011 – Anexo I

Artigo 5º - À Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e
Administração
Sistema Integrado de Gestão
Artigo 6º - Do Departamento de Coordenação e
Governança das Empresas Estatais
• Módulo de Investimentos
• Módulo de Participações Acionárias - PARTAC
• Módulo de Patrimônio Líquido
• Módulo de Cálculo de Dividendos
• Módulo de Adiantamento de Recursos para
Investimentos
Nas empresas investidas também deve ter estes mesmos
módulos
f. Patrocínio de planos de benefícios administrados por
entidades fechadas de previdência complementar
• Sistema Integrado de Fundo de Pensão
Artigo 11º- À Secretaria de Planejamento e Investimentos
Estratégicos
• Módulo de Projetos
(Planos Plurianuais; PAC)
Artigo 17º- À Secretaria de Orçamento Federal
• Sistema Integrado de Orçamento Integrado ao
Sistema Contábil
Artigo 20º- Ao
Departamento
de
Programas
de
Infra estrutura compete:
... controlar os orçamentos setoriais da área de
infra estrutura
... e projetos que objetivem racionalizar o
processo de alocação e utilização dos
recursos orçamentários
• Módulo de Adiantamento de Recursos
• Módulo de Projetos
Obs: Os órgãos destacados entre os artigos 20 e 31
devem repensar os seus aplicativos atuais e
substituí-los pelo Sistema Integrado de Gestão
cujos módulos estão aqui destacados e o Sistema
Integrado de Orçamento em linha (integrado) ao
Sistema Integrado de Contabilidade, Custo e
Tesouraria.
Este Sistema Integrado de Gestão fica “nas
nuvens” pairando sobre todos os órgãos
responsáveis
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Artigo 21º - À Secretaria do Tesouro Nacional - STN
• Módulo de Empréstimo e Financiamento - Tomados
• Módulo de Empréstimo e Financiamento Concedidos
• Módulo de Adiantamentos de Recursos - Concedidos
• Módulo de Adiantamentos de Recursos - Recebidos
• Módulo de Tesouraria
• Sistema Integrado de Contabilidade, Custo e
Tesouraria
Artigo 22º- À Subsecretaria de Contabilidade Pública
• Módulo de Sistema Integrado de Custo – SIC
• Sistema Integrado de Contabilidade, Custo e
Tesouraria
Artigo 23º- À Subsecretaria de Planejamento e Estatística
Fiscal
• Elaboração de Relatórios de Cunho
Gerencial
Artigo 24º- À Subsecretaria de Política Fiscal
• Módulo de Tesouraria
• Exercício de Simulação de Cenários
• Utilização do Sistema Integrado de
Orçamento
Artigo 25º- À Subsecretaria da Dívida Pública
• Módulo de Arrecadação
Artigo 26º- À Subsecretaria de Relações Financeiras
Intergovernamental
• Módulo de Empréstimo / Financiamento
Concedidos
• Módulo de Adiantamento de Recursos
• Módulo de Transferências
- Intra Governamentais
- Inter Governamentais
- À Instituições Privadas
- Instituições Multigovernamentais
- À Consórcios Públicos
- Ao Exterior
- À Convênios para:
▪ União
▪ Estados
▪ Distrito Federal
▪ Municípios
▪ Instituições Privadas
c/ fins lucrativos e s/ fins lucrativos
Artigo 27º- À Subsecretaria de Assuntos Corporativos
• Gerenciar, manter e regulamentar o uso
do SIAFI e os demais sistemas sob
responsabilidade e soluções informatizadas
sob responsabilidade da Secretaria do
Tesouro Nacional
Obs: Pensar em Sistema Integrado de Gestão
Artigo 31º- Escola de Adm. Fazendária – ESAF compete:
I- Planejar, promover e intensificar programas de
treinamento
sistêmico...
ajustado
às
necessidades do Ministério
II- Promover a formação e o aperfeiçoamento
técnico-profissional dos servidores do
Ministério

Artigo 23º - À Secretaria de Gestão
II- Formular, propor, coordenar e apoiar a
implementação de planos, programas, projetos
e ações estratégicas de inovação e
transformação da gestão pública
N/ obs: Pensar em Sistema Integrado de
Gestão da Coisa Pública
Artigo 24º - Ao Departamento de Programas de Gestão
III- Promover e apoiar ações voltadas à melhora
da gestão e à simplificação de procedimentos e
normas das organizações públicas
Artigo 26º - Ao Departamento de Articulação e Inovação
Institucional
VI- Promover a realização de estudos e pesquisas
visando à ampliação do conhecimento da
gestão pública e a geração de subsídios para a
tomada de decisões governamentais
Artigo 31º - Ao Departamento de Integração do Sistema de
Informações
Inciso I - interagir
com
os
órgãos
centrais
responsáveis por sistemas estruturados da
administração pública federal visando
garantir a uniformização e a integração dos
procedimentos e das informações
Artigo 35º - À Secretaria de Recursos Humanos
Neste Sistema Integrado de Gestão – ver o
ANEXO III – tem o Módulo Despesas
que recebe os dados, convenientemente
estruturados e codificado conforme o Plano de
Contas de Despesas de Pessoal, Despesas
Administrativas, Depreciação e outros.
Artigo 38º- Ao Departamento de Administração ...
de Recursos Humanos
Módulo de Cadastro de Pessoal
Artigo 40º- À Secretaria do Patrimônio da União
• Módulo de Administração Imobiliária
• Módulo de Bens Móveis e Imóveis
Artigo 44-A - À Secretaria do Programa de Aceleração do
a
Crescimento – PAC
Artigo 44-C • Módulo de Projetos
• Módulo de Adiantamento de Recursos
Artigo 44-D - Ao Departamento de Informações sobre
o PAC
• Módulo de Adiantamento de Recursos
• Módulo de Projetos

Ver no final deste trabalho o item: UM FATO
QUE PREOCUPA

Importante: A ESAF tem na sua bibliografia, como
referência para os seus cursos, o livro
Orçamento Empresarial Integrado deste Autor
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QUADRO 1

BMA
www.bmainformatica.com.br

SISTEMAS

I NTEGRADOS

INSTALE ESTA TELA NO SETOR PÚBLICO
E A SUA ORGANIZAÇÃO TORNAR-SE-Á VIRTUAL

(1)

Orçamento

Geral

Contratado

Empenho

Licitações

Liquidações

Módulo
de
Arrecadação

Estoque
Administração - Imobiliária

Sistema Integrado de
Tesouraria

Receita

Movimentações entre
Almoxarifados

Recebimentos

S ICG

Despesa

Relatórios Gerenciais

Interface Bancos
Empréstimos e
Financiamentos

Adiantamentos de
Recursos Financeiros

Patrimônio Líquido
Investimentos e
Variações Patrimoniais
Aplicações
Temporárias
Diminutivas
Realizável a Longo Prazo
Interface Folha
Carteira de Aplicações
Sistema Integrado
Cálculo de Dividendos
Investimentos
de Custos
Margem de
Imobilizado
Implantação Projetos
Contribuição
Intangível
( PPI / PAC )
( Estatais )

E A CONTABILIDADE IRÁ PARA O TOPO DA ADMINISTRAÇÃO
COMO
INSTRUMENTO Nº 1 DA GESTÃO DA COISA PÚBLICA
CONTABILIDADE COM ENFOQUE GERENCIAL
(1)- (Também Sistema Integrado de Gestão; Sistema Integrado de Gestão da Coisa Pública)
* Nomenclatura:
. Contablidade / Empresas:
Despesas do Exercício Seguinte
Outras Contas do Atvo Circulante
Realizável a Longo Prazo
Carteira de Aplicação

. Contablidade / Governo:
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas
Antecipadamente
Investimentos e Aplicações Temporárias de
Curto Prazo
Realizável a Longo Prazo
Investimentos e Aplicações Temporárias a
Longo Prazo
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CONCLUSÃO

 Os Órgãos do Governo, bem como os Módulos do Sistema Integrado de Gestão,
identificados nos Capítulos IV - Organização e Disciplina na Área do Governo Federal
e V - Das Descrições das Atividades dos Órgãos do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão e do Ministério da Fazenda... cabem bem direitinho dentro do
“Sistema Integrado de Gestão” mostrado em resumo no ANEXO 3 e no QUADRO 1 .
Mesmo que o Sistema Integrado de Gestão ou mais adequado, Sistema Integrado de
Contabilidade Governamental – SICG, composto dos Sistema Integrado de Orçamento,
Sistema Integrado de Contabilidade, Custo e Tesouraria e Sistema Integrado de Custo,
com os seus módulos registrando as atividades em Ministérios diferentes e dentre eles, em
Secretarias e Departamentos em diferentes endereços, estes Módulos estarão
inter relacionados, interdependentes e interagindo pela contabilidade
que é, por
excelência, Sistema e nesta condição, administra o patrimônio de qualquer ENTE, público
ou privado e, de modo automático, controla o
- físico (o estoque)
- patrimonial (projetos, imobilizado, intangível)
- econômico (custo, demonstração de resultado)
- financeiro (toda a movimentação financeira)
- fiscal (apuração de saldo a recolher e emissão de nota fiscal)
- emite boletos e gerando, de modo automático, relatórios gerenciais
A contabilidade permeia, de modo silencioso, todos os módulos destes Sistemas,
registrando os atos e os fatos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial dos órgãos e
entidades da administração direta e indireta, federal, estadual, distrito federal, municipal e
gerando informações gerenciais necessárias à tomada de decisão e à supervisão ministerial.
A organização orçamentária, contábil, financeira e patrimonial da União tornar-se-á virtual
e a contabilidade irá para o topo da administração, como instrumento nº 1 da gestão.
Contabilidade com enfoque gerencial. Relatórios de transparências atendendo o Artigo 48,
§ único, inciso II e Artigo 48-A da Lei Complementar 101 / 2000.

 A Modernização do Módulo de Arrecadação, de modo amplo, normatiza as diversas
etapas da ação de cobrança de seus haveres, desde a adimplência de cada contribuinte até a
etapa de execução fiscal.
Hoje, se o contribuinte entra na Justiça Federal com um pedido de isenção fiscal de imposto
de renda e começa a depositar judicialmente o seu saldo a pagar do imposto de renda em
outro código de receita, a Secretaria da Receita Federal executa judicialmente este
contribuinte por não aparecer, nos seus registros, pagamentos no código 0221.

 Nesta Modernização do Módulo de Arrecadação damos destaque para os tributos IPI e
ICM / ICMS no Capítulo VI – Preocupações da Secretaria da Receita Federal,a seguir.
 As modificações a serem mostradas agilizam a ação de cobrança destes dois impostos,
com impacto direto e com profundas modificações na matéria do Decreto 6.022 de
22.01.2007 que instituiu o Sistema Público de Escrituração Digital – SPED.
 Com esta inovação os controles serão exercidos nas contas do Módulo de Estoque e nas
contas que registram as movimentações no Módulo dos Impostos IPI, ICM / ICMS
(nos estados) e ISS (nos municípios), em que estas contas estão atreladas às notas fiscais.
O Sistema apura mensalmente os Saldos a Recolher do IPI, ICM / ICMS e do ISS e libera a
Guia de Pagamento do Imposto a Recolher, no mês, para ser impressa pelo contribuinte.
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UM FATO QUE PREOCUPA
▲ Considerandos da Portaria 111 de 21.02.2011


Lei Complementar 101 de 04.05.2000
Artigo 50º – § 2º –
Artigo 51º –

A edição de normas gerais para consolidação das contas públicas caberá ao
órgão central de contabilidade da União.

O Poder Executivo da União promoverá... a consolidação nacional e por esfera de
governo, das contas dos entes da Federação relativas ao exercício anterior e a sua
divulgação...
§ 1º – Os Estados e os Municípios encaminharão suas contas ao Poder Executivo
da União nos seguintes prazos: (ver na Lei Complementar)



Lei 10.180 de 06.02.2001
Artigo 18º –

Compete às unidades responsáveis pelas atividades do Sistema de Contabilidade
Federal
Inciso VIII -



promover a integração com os demais poderes e esferas de governo em
assuntos de contabilidade

Decreto 6.976 de 07.10.2009
Artigo 6º –

Integram o Sistema de Contabilidade Federal
Inciso I -

Artigo 7º –

a Secretaria do Tesouro Nacional – STN – do MF como órgão central

Compete ao órgão central do Sistema de Contabilidade Federal
Inciso XII -



elaborar, sistematizar e estabelecer normas e procedimentos contábeis
para a consolidação das contas públicas da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios

Decreto 7.482 de 16.05.2011 – Anexo 1
Artigo 21º –

À Secretaria do Tesouro Nacional, órgão central dos Sistemas de Administração
Financeira Federal e de Contabilidade Federal compete:
Inciso IX -

editar normas e procedimentos contábeis para o adequado registro dos
atos e dos fatos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial dos
órgãos e entidades da Administração Pública

Inciso XI -

supervisionar a contabilização dos atos e dos fatos de gestão
orçamentária, financeira e patrimonial da União

Inciso XII -

promover a harmonização com os demais Poderes da União e com as
demais esferas do governo em assuntos de contabilidade

▲ e as suas competências


Portaria 111 de 21 de fevereiro de 2011
Dispõe sobre a criação, composição e o funcionamento do Grupo Técnico de
Sistematização de Informações Contábeis e Fiscais – GTSIS
Atribuições do GTSIS:
Inciso I -

analisar ... visando à harmonização das regras e funcionalidades dos
Sistemas Contábeis (negrito nosso) e fiscais no âmbito da União,
Estados, Distrito Federal e Municípios

Inciso III -

... e de segurança adotada nos sistemas de informações contábeis e fiscais,
em especial quanto à adoção:
a - padrão mínimo de qualidade dos
Administração Financeira e Controle

Sistemas

Integrados

b - taxonomias uniformes nas três esferas de governo
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de

c - tecnologias visando à padronização do intercâmbio de dados
d - procedimentos necessários à integração de sistemas
e - padrão de disponibilização de informações contábeis e fiscais em
sítios eletrônicos
O GTSIS é um órgão técnico e consultivo (Artigo 2º).

A preocupação é a seguinte:
Os considerandos e as competências desta Portaria 111 de 21.02.2011 – GTSIS quando
são postas em prática temos as incongruências a seguir e a administração pública fica
no mesmo lugar.
Em reunião promovida pelo Ministério da Fazenda, através da Escola de
Administração Fazendária – ESAF – em Brasília, o Grupo GTSIS, de modo aberto, aos
interessados, passou orientações para o recebimento de números, pela Secretaria do
Tesouro Nacional, dos Municípios em 2013, para consolidação e emissão de relatórios
para a transparência.
Os interessados são:
• Dos municípios
• De empresas de informática que produzirão “planilhas”
• De Tribunais de Contas
O GTSIS apresentou os relatórios com os seus “quadrinhos” e explicando como devem
ser “capturados” estes números nos Municípios – nas condições resumidas à seguir, –
para preencher estes “quadrinhos” para a elaboração dos relatórios de transparências,
pela STN.
• O Tesouro Nacional quer receber dados padronizados tecnologicamente,
independente se estão ou não, atendendo aos princípios da contabilidade
e se forem ou não, de partidas dobradas
• O Tesouro precisa receber dados (dos Estados e dos Municípios) para os
relatórios de transparências
•

O Tesouro define um padrão para o recebimento de determinada
informação e os Municípios enviarão estes dados e o Tesouro consolida
em relatório para a transparência e divulga, independente dos registros da
contabilidade

Sendo Sistema Integrado esta reunião não seria necessária; a Portaria não precisaria
ser emitida para a sua finalidade (“de capturar” números fora da Contabilidade) e o
Relatório Gerencial, sendo Sistema Integrado, estará sempre disponível para os
responsáveis, nos níveis operacional, gerencial e estratégico.
Conclusão: a contabilidade é posta de lado.
Total ausência de controles.

Fico com a conclusão de uma década perdida, de elaboração de legislação consistente – Ver o
ANEXO 1 – e não foi possível “remover a cultura” que jaz, imperturbável, de antes da Lei
4.320 de 17.03.1964. As conseqüências desta “cultura” estão “pinçadas” a seguir:
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MATÉRIAS DE JORNAIS

Neste Capítulo V relacionamos os órgãos, com as suas competências, nos Ministérios da
Fazenda e do Planejamento, Orçamento e Gestão, cujas atividades estão identificadas com
os Módulos do Sistema Integrado de Gestão. Destacamos para esta análise o Módulo de
Adiantamento de Recursos e o Módulo de Projetos.
Em decorrência da volumosa matéria estampada nos jornais:
1- Feito para não funcionar – Jornal O Globo de domingo – 24.07.2011 – fl. 3
2- De R$ 100 desviados, só R$ 2 voltam - Jornal O Globo de domingo – 23.10.2011 – fl. 3
3- Maioria das ONG’s sob suspeita é ligada ao PC do B (Partido Comunista do Brasil) O Globo de
30.10.11
4- Brasil entre os mais corruptos do mundo – Jornal Brasil Econômico de 31.10.11 – fl. 7
5- Pente Fino em Contratos com ONG’s – O Globo de 31.10.11 – fl. 3 – 2ª edição
6- Culpa pelas irregularidades em convênios é dos órgãos públicos – Jornal Brasil Econômico de
02.11.11 – fl. 9

• A matéria “Feito para não funcionar” refere-se às obras realizadas pelo

DNIT no

Ministério dos Transportes. São Projetos (quaisquer projetos).
Da matéria do Jornal deste item destacamos:
▪ “Prospera no Departamento Nacional de Infra Estrutura de Transporte – DNIT uma
engrenagem azeitada para impedir o controle e engavetar toda e qualquer proposta
moralizadora”.
▪ “Há mais de 150 sistemas de informação na sede e nas 23 superintendências
regionais; eles são incompatíveis”: n/ Obs: devem ser planilhas.
▪ “As falhas estruturais são conhecidas há tempos”.
▪ “Os cursos de capacitação para gerência de provimentos e gestão de projetos são
substituídos por aulas de qualidade de vida, “entusiasmo” e Língua Brasileira de
Sinais”.
▪ “... deve-se em parte, ao fracasso na gestão de projetos”.
▪ “Não há software ou escritório de gerenciamento dos estudos que fundamentam as
obras”.
▪ “... o DNIT atua de forma compartimentada, havendo desconexão entre seus
diferentes setores”. Obs: é o que denominamos de “ilhas”.
▪ “Eles não fiscalizam os canteiros de obras”.
De imediato o Sistema Integrado de Gestão elimina “de modo silencioso estas
ilhas”.
▪ O Módulo de Adiantamento de Recursos registra, de modo virtual, a liberação
dos recursos e identificando, no seu destino, para que Projeto (Obra) e o CPF / CNPJ
responsável.
▪ O Módulo de Projetos registra, de modo detalhado, os desembolsos ocorridos, no
detalhamento do orçamento; se não tiver detalhamento no orçamento, o desembolso
será detalhado no item que o responsável aprovou e, de imediato, o relatório de
acompanhamento mostrará que o valor orçado está “estourado”.
Obs: isto é experiência.
▪ Este relatório fica disponível para o Sistema de Controle Interno (acaba a “ilha”).
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▪ E os pagamentos só serão provisionados com base no saldo do recurso registrado no
Módulo de Adiantamento (só há provisão para pagamento com documentação hábil
e aprovada e se houver saldo na conta do Módulo de Adiantamento de Recursos para
o Projeto escolhido).
A transferência de recursos para o Módulo de Adiantamento de Recursos para a
conta do Projeto é realizada pela STN, transferindo de “modo virtual” para a conta
bancária do projeto.
▪ O Sistema Integrado de Tesouraria não permite emitir cheques sem provisão
(liquidação).

• A matéria “De

R$ 100 desviados, só R$ 2 voltam” refere-se a Adiantamentos de

Recursos para Convênios e outros.
O Plano de Contas aprovados pela Portaria STN 406 de 20.06.2011 – 4ª Edição –
contempla nas contas de despesas nos códigos:
3.5.0 – Transferências Concedidas (No SICG, se houver prestações de contas, estas
contas não são despesas)
3.5.1 – Transferências Intra Governamentais
3.5.2 – Transferências Intergovernamentais
3.5.3 – Transferências a Instituições Privadas
3.5.3.1 – sem fins Lucrativos
3.5.3.2 – com fins Lucrativos
Da matéria do Jornal deste item destacamos os CPF / CNPJ:
“Entidades, Estados e Prefeituras que firmaram convênios com o Governo Federal
acumulam dívidas de R$ 6,8 bilhões com a União”.
“Maior parte da dívida é de convênios com a Saúde”.
“Repasses por meio de convênios para Estados, Municípios e Entidades Privadas
totalizam – em 2010 – R$ 29,7 bilhões”.
“Convênios com Entidades sem fins lucrativos totalizam – em 2010 – R$ 3,5 bilhões”.

Os comentários são os mesmos da matéria do item anterior.
Os Módulos de Adiantamentos de Recursos e de Projetos implantam os controles
sistêmicos e identificação imediata dos responsáveis pela coisa pública.
Temos, entretanto, de convivermos com o seguinte aforismo:
“Contra a corrupção não há controles mas temos que implantar os controles para encontrar
a corrupção”.

• A matéria “Maioria das

ONG’s sob suspeita é ligada ao PC do B” refere-se à má

aplicação por organismo não governamental no Programa Segundo Tempo que
irrigaram entidades ligadas ao PC do B, partido que continua à frente do Ministério do
Esporte.

Desta matéria destacamos:
“... o próprio governo detectou irregularidade em convênios com as ONG’s”.
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“o governo busca recuperar, com o apoio da Polícia Federal, do Ministério Público
Federal – MPF – e Tribunal de Contas da União – TCU, de R$ 28,3 milhões, apenas
de convênios fechados entre o Segundo Tempo e as ONG’s”.
“os responsáveis ou dirigentes são filiados ou estiveram atrelados ao PC do B”.
“a União pede devolução de recursos pagos, desde 2003, pelo Ministério do Esporte” .

“dos R$ 28,3 milhões, R$ 20,7 milhões (73,02%) total conveniado com oito ONG’s
ligadas ao PC do B”.
O noticiário afirma que o Ministério dos Esportes está, há mais de cinco anos, loteado
politicamente para o PC do B. E que isto não é república.

• A matéria “Brasil entre os mais corruptos do mundo” refere-se à opinião da entidade
Transparência Internacional, uma organização de sociedade civil que avalia 178 países.
Desta matéria destacamos:
“o uso de um modelo de compras públicas pouco eficiente já tem eco internacional”.
“... o Brasil ocupa a 69ª posição no ranking de países mais corrupto do mundo”;
no total de 164 países.
“para especialista, sem reforma política não é possível acabar com a corrupção no país”.

“temos que acabar com o financiamento privado das campanhas políticas, sistema
intimamente ligado à corrupção no país”.
“para que o Brasil... seja considerado menos corrupto, não precisamos voltar a
Monarquia, sistema, inclusive, de idoneidade questionável no âmbito da corrupção”.

• A matéria do jornal

O GLOBO “Pente Fino em Contratos com ONG’s” refere-se ao

Decreto da Presidente da República determinando uma devassa em todos os convênios
firmados entre o governo federal e organizações não governamentais - ONG’s.
Desta matéria destacamos:
“o Dinheiro dos convênios (2008 a 2010)”.
(transferências voluntárias dos Recursos do Orçamento)
Total

Estados

Municípios

ONG’s e Entidades
sem fins lucrativos

R$ 83,8 bilhões

R$ 33,4 bilhões
40 %

R$ 41,1 bilhões
49 %

R$ 9,3 bilhões
11 %

“o Tribunal de Contas da União – TCU, em relatório aprovado no ano passado (2010)
constatou que alguns órgãos estavam em situação crítica de carência de pessoal para
apreciar os documentos”.
“e que os bancos de dados oficiais sobre as parcerias, como o Sistema Integrado
de Administração Financeira – SIAFI – eram inconsistentes”.
Nosso Comentário:
De imediato o SIAFI é um produto que funciona para a STN; não é Sistema Integrado.
No Sistema Integrado de Gestão, de modo silencioso, aplica uma das regras mais
importantes da Auditoria: Segregação de funções e aqui destacamos:
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O Cadastro que é um dos seus módulos e que tem que abranger todo o ambiente, é
criado e atualizado por um órgão.
O Adiantamento de Recursos, outro módulo, é operado por outro órgão e só pode
liberar os recursos, se o recebedor e futuro prestador de contas estiver cadastrado no
módulo de Cadastro – CPF / CNPJ.
A documentação apresentada para a prestação de contas é analisada por outro órgão
(da Contabilidade) e após aprovado, libera esta documentação para ser inserido no
módulo de Contas a Pagar (Liquidação para os íntimos) e neste módulo tem regras de
controle em que o Fornecedor tem que estar no Módulo de Cadastro e que, não sendo
atendido, não haverá registros.
A liberação destes registros em liquidação para o pagamento é realizada por outro
órgão na Tesouraria e por fim, a ordem de pagamento que é obrigatório, via bancária,
para o titular, registrado inicialmente no módulo de Cadastro, é realizado por outro
órgão na Tesouraria.
Como no Sistema Integrado de Gestão os registros são virtuais, cada etapa, do
Módulo de Cadastro ao depósito em conta bancária, pode estar em qualquer endereço
postal.
Mas mantemos o aforismo: contra a fraude não há controle mas precisamos implantar o
controle para encontrar a fraude.

• A matéria “Culpa pelas irregularidades em convênios é dos órgãos públicos”
refere-se à entrevista da Diretora da Associação Brasileira de ONG’s – Abong.
Desta matéria destacamos:
“hoje estão vigente 100 mil convênios com ONG’s; as denúncias publicadas na
imprensa nos últimos dois anos se referem a menos de 30 entidades”.
“a culpa pelas irregularidades é dos órgãos públicos”.
“as entidades sérias, quando firmam contrato com o governo, devem prestar contas
de seus gastos. Essa exigência não se estende às ONG’s privilegiadas que não são
associadas da Abong... e sim àquelas que existem somente no papel, com a finalidade
de favorecer algum grupo político”.
“esses escândalos estão ligados a esse tipo de entidade”.
Nosso Comentário:
Esta entrevista corrobora a posição sobre a implantação do Sistema Integrado de Gestão
que começa com o CADASTRO de todos os CPF’s e CNPJ’s no Módulo de Cadastro.
Neste caso, com uma janela para inserir o registro da ONG na Abong.
Para estas matérias ocorrem duas movimentações: das (1) saídas de recursos que, pelas
suas características, exigem: (2) as prestações de contas que devem obedecer à:
 controle do orçamento
 que cada projeto tenha o “Detalhamento de Engenharia” analisado e aprovado
 que na prestação de contas apresentem documentação hábil (documentação de
licitação, documentação comprovando a entrada no Almoxarifado com conferência
das quantidades entregues, nota fiscal) e outras
 registro contábil em Liquidação (Contas a Pagar)
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Fato que Mostra que Não Há Controle de Gestão
A primeira prova destes descontroles com as ONG´s está na Matéria de Jornal do dia 14.12.2001: “Decreto
altera Normas de transferências de recursos para as ONG´s: A partir de 16.01.2012 instituições públicas e
entidades privadas sem fins lucrativos que buscam apoio financeiro do Governo Federal, via convênios,
contrato de repasse ou Termo de parcerias, deverão obrigatoriamente se cadastrar no Sistema de Gestão de
Convênios e Contratos de Repasse do Governo Federal – SICONV – conforme Decreto de ontem.
Ver o artigo 26º - Subsecretaria de Relações Financeira Inter-governamental compete, do Decreto 7.482 de
16.05.2011, neste trabalho.
Até aqui transferiram dinheiro à esmo.
No Sistema Integrado de Gestão que oferecemos, o recurso financeiro é transferido para as ONG´s mas, estas
entidades só recebem o dinheiro, mediante documentação comprobatória, analisada por órgão de controle e o
pagamento é realizado por outro órgão (a Tesouraria).

Implantação de Projetos
Que pode ser uma fábrica nova, uma estrada nova, hidroelétrica, nas empresas petrolíferas
um novo poço, etc, uma expansão de unidade de uma empresa, comumente denominado
de INVESTIMENTOS não se confunde com o termo INVESTIMENTOS do artigo 179,
inciso III da Lei 6.404 – Lei das Sociedades por Ações que são aportes de recursos para
participações permanentes em outras sociedades.
O Módulo de Implantação de Projetos registra as atividades para a construção de uma nova
unidade produtora que, para os seus registros orçamentários, contábeis e patrimoniais têm
conceitos, concepção sistêmica, princípios contábeis e estruturação e organização próprias.
Para esta atividade registramos a nossa experiência no livro Manual de Implantação de
Projetos – Editora LTC – Rio – 1989 – Autor Pedro Schubert.
Este livro está incluído na maioria das bibliografias de universidades que oferecem este
curso sobre implantação de projetos.
A Realidade
Entretanto, nos projetos caracterizados no artigo 165, inciso I da Constituição, a gestão do
governo está na fase anterior à tecnologia da informação recomendada por este livro ou
seja, não tem qualquer controle.
Na área privada e mesmo nas empresas de economia mista (estatais) há carências insuportáveis.

É fundamental, em termos de controles de cada projeto – orçamentário, físico e financeiro
– que a organização orçamentária esteja em linha com a organização contábil.
Esta organização automaticamente estabelece condições para implantar os controles
orçamentário, físico, financeiro por contrato em cada projeto.
Nesta área de controle tem - largamente difundido - no mercado e com excelentes
referências um aplicativo de informática, “planilha” desvinculada da contabilidade, com
um sugestivo nome de estação do ano que é totalmente desestruturado e sem condições de
realizar os controles orçamentário e financeiro e, por extensão, o controle físico.
Há rigoroso controle burocrático com enorme quantidade de itens a serem conferidos e de
papéis, com controles do início, passando pela licitação, até a assinatura do contrato.
Os dados do contrato não estão inseridos no Sistema.
É preciso que a empresa controlada esteja com o seu cadastro atualizado no Módulo de
Cadastro e os produtos e serviços contratados estejam registrados no Módulo de Estoque.
É o Módulo Implantação de Projetos.
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É um Fato Grave
Não tendo o projeto a organização orçamentária, financeira e contábil como abordado no
livro, a empresa detentora do projeto registra todo o projeto no seu Ativo Imobilizado já
organizando contabilmente os desembolsos com projetos como se já estivessem em
operação.
E o mais grave é que o responsável contábil desta maior empresa estatal, - escudado por
trabalhar nesta importante empresa e utilizar um dos maiores produtos de informática, mas
que não atende os objetivos gerenciais – é convidado pela Direção de Faculdade para
ministrar aulas de contabilidade nesta área.
Ao ensinar que os desembolsos realizados pelo projeto, a empresa registra contabilmente
estes desembolsos no Ativo Imobilizado, ao ser contestado por aluno, por realizar esta
incoerência contábil, o professor justificou-se: o “sistema contábil” utilizado pela empresa
não permite o registro contábil corretamente. Este “sistema contábil” é conhecido como
“queixo duro”, não funciona.
Duas falhas graves: o “queixo duro” não serve e o professor, produto deste meio,
transmite, na aula de Faculdade, informações erradas.
Registros dos Atos e dos Fatos
Nesta estatal que utiliza este “queixo duro”, a área de Engenharia, responsável pelos contratos
assinados com as empresas que executam obras e serviços faz um competente registro, desde
a necessidade de obra e/ou serviço até o registro do contrato no “queixo duro” .

Este registro de contrato tem o objetivo do controle físico do projeto durante a
implantação, o que é pertinente, com as suas medições de etapas já realizadas, para dar
conteúdo aos pagamentos.
Não sei se estes registros de cada contrato prosperam para os registros dos atos e dos fatos
referentes à execução orçamentária, financeira e patrimonial.
Tomando por base o que o professor ensina em suas aulas na Faculdade, estas etapas não
existem, a não ser na “planilha”.
A conferir.
Diversos itens de Desembolsos ocorrem na implantação de um projeto:
▪ área de pessoal é rica: podem ocorrer inúmeras irregularidades, a partir de contratar
empregados fantasmas; de desvios de funções, etc
▪ aluguéis de máquinas e equipamentos é outro item também muito rico; aluguel de
excesso de máquinas, máquinas quebradas mas continuam sendo faturadas, etc
▪ aluguéis de veículos; reembolso de despesas com combustíveis e lubrificantes
▪ aluguéis de equipamentos de terceiros
▪ controle de Almoxarifado
▪ alimentação
▪ todo o material e serviços adquiridos devem ser registrados na conta ESTOQUE
▪ os equipamentos são registrados em obediência a estrutura do orçamento
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CAPÍTULO VI - Preocupações da Secretaria da Receita Federal – SRF – com a modernização
de seus controles de Arrecadação sobre a Gestão das Empresas
Toda a modernização ocorrida no Plano de Contas Aplicado ao Setor Público –
PCASP – 4ª Edição – Portaria STN 406 de 20.06.2011 – não irá resolver o problema
examinado no artigo Modernizações de Controles na Arrecadação já citado.

Fazemos referência à Instrução Normativa da SRF nº 68 de 27.12.1995 e que está cristalizada
hoje, no Decreto 6.022 de 22.01.2007 que no seu artigo 1º diz: Fica instituído o Sistema
Público de Escrituração Digital – SPED.
Mudou o texto, mudou a obrigatoriedade de documentos mas a insuficiência de controles
permanece a mesma e a razão é a mesma: a utilização de aplicativos de informática
insubsistentes.
Importante:

No desenvolvimento do Sistema Integrado de Gestão o Plano de Contas (quaisquer
planos de contas) está enquadrado na etapa de desenvolvimento denominada
ORGANIZAÇÃO (última etapa).
No Sistema Integrado de Gestão a contabilidade, como Sistema, permeia todos os seus
módulos e, de modo automático (virtual), realiza todos os controles
 físico (Estoque)
 patrimonial (Imobilizado)
 econômico (Apuração de Custo, Margem de Contribuição)
 financeiro (Tesouraria)
 fiscal (Estoque – IPI, ICM / ICMS e Contribuições)
necessários para a Gestão com o Enfoque Gerencial de qualquer empresa e de qualquer
ente da União, Estados, Distrito Federal e Municípios.
Na contabilidade tradicional o contador se escuda no Plano de Contas e nas funções das
contas como fundamento básico e só ocorrem os registros materiais.

Esta Instrução Normativa nº 68 dispunha sobre a forma de apresentação dos arquivos
magnéticos à SRF, pelas empresas que utilizavam sistema de processamento eletrônico de
dados para registrar negócios e atividades econômicas, escriturar livros contábeis e elaborar
documentos de natureza contábil ou fiscal.
As pessoas jurídicas, quando solicitadas pelos Auditores Fiscais do Tesouro Nacional,
ficavam obrigadas a apresentar os arquivos magnéticos, contendo informações relativas aos
seus negócios... de forma clara e completa, no que se refere à:
I-

Contabilidade

II -

Fornecedores e Clientes

III -

Documentos Contábeis e Fiscais

IV -

Controle de Estoque e Registro de Inventário

V-

---

VI -

---

VII - Relação Insumo / Produtos
VIII - Cadastro das Pessoas Físicas e Jurídicas aplicado aos arquivos fornecidos
IX -

Tabelas de Códigos aplicadas aos arquivos fornecidos

Estes arquivos magnéticos na época e ainda hoje, estão registrados pelo produto de
informática ERP Legados e Parceiros (que não é Sistema, são aplicativos interligados).
Importante:

Estes arquivos, entre outros desencontros, gerou o conflito entre a SRF e a empresa
de tabaco e que está registrado no nosso artigo Modernizações de Controles na
Arrecadação.
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A SRF recebia um conjunto de números incapazes de quaisquer análises, sendo que um dos
principais números, a SRF já possuía que, por não utilizar Sistema Integrado de Gestão, até
hoje, não consegue gerar sistematicamente estes números: o arquivo de fornecedores e de
clientes que, conforme o artigo 16 do Decreto 7.482 de 16.05.2011, no item III – Gestão dos
Cadastros da Receita Federal é de responsabilidade da Subsecretaria de Arrecadação e
Atendimento.
Sendo Sistema Integrado de Gestão podemos afirmar:
No item I – Contabilidade
A Contabilidade é, por excelência, Sistema e permeia (de modo silencioso)
todos os módulos do Sistema Integrado de Gestão e com controles, de modo
virtual, dos recursos:
 físico (Estoque – Material)
 patrimonial (Imobilizado)
 financeiro (Empréstimos... e Tesouraria)
 econômico (Custo de Produção, Margem de Contribuição)
 fiscal (ICM / ICMS, IPI e Contribuições)
Obs: o PCASP a ser implantado pela Portaria STN 406 de 20.06.2011 não
contempla esta contabilidade que tem o enfoque gerencial.

No item II – Fornecedores e Clientes
A SRF tinha e tem esta informação mas, por não utilizar o Sistema
Integrado de Gestão, pedia ao contribuinte.
No item III – Documentos Contábil e Fiscal
É o item mais complexo para detalhar.
Na dúvida enviava arquivo sem o detalhamento necessário.
No item IV – Controle do Estoque e Registro de Inventário
Como era listagem era difícil qualquer conclusão.
No item VII – Relação Insumo / Produto
Em empresas com várias linhas de produção e em cada uma delas, vários
produtos e de várias embalagens de cada produto, podia gerar conflitos
como o examinado no artigo “Modernizações de Controles na
Arrecadação” cujo conflito, no caso citado, foi encerrado por decisão do
cacique (sem solucionar).
Para os itens IV e VII (e também os V e VI) a solução está em utilizar o
Sistema Integrado de Custo inerente ao Sistema Integrado de Gestão.
A SRF terá a informação dos itens IV e VII detalhada por embalagem
produzida com os seus consumos individualizados por matéria prima, etc.
Os itens VIII e IX são decorrências.
Para implantar a Modernização de Controles na Arrecadação, do IPI e do ICM / ICMS por
extensão, como já destacado no Capítulo IV- Organização e Disciplina na Área do
Governo Federal –, o Módulo de Cadastro atual tem que ser sistematizado para ser um dos
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Módulos do Sistema Integrado de Gestão, bem como o Módulo de Arrecadação (inexistente
na contabilidade atual da União e também a partir de 2012).
Este Módulo de Arrecadação dará solução, de modo automático, para a classificação da
receita fiscal e da receita da previdência (conforme este texto) no orçamento e por extensão,
no operacional, bem como o acompanhamento orçamentário, de modo automático.
Proposta Apresentada
Não precisa, mas vamos destacar que a SRF e as Secretarias de Estado de Fazenda têm um
interesse comum:
- A SRF requisitava pelo IN-86 os arquivos eletrônicos para acompanhar a arrecadação do IPI
- As Secretarias de Estado de Fazendas têm o interesse comum de acompanhar a arrecadação
de ICM / ICMS nos seus Estados, com fundamento no mesmo documento, a nota fiscal

A União e os Estados atuam sobre a mesma base de dados: mesmo cadastro de contribuintes
(o ICMS é maior), mesma mercadoria (o ICMS por ser circulação é maior), mesmo estoque,
mesma relação insumo / produto.
Em 2003 fizemos uma proposta, chancelada pela Fundação José Bonifácio, para uma
Secretaria de Estado de Fazenda, tendo como idéia a SRF-IN-86, para disponibilizar os
Módulos do QUADRO 3, destacados do Sistema Integrado de Gestão e mostrados no
QUADRO 2, para a Modernização do Controle de Arrecadação do ICMS.
A idéia era afastar o fiscal da “porta de fábrica” e este controle seria, de modo sistêmico e as falhas
de cada contribuinte seriam indicadas pelos desvios demonstrados pelo Sistema nos Módulos de
Arrecadação e de Receita.

Depois das “profundas” análises realizadas pelos responsáveis, a proposta não foi aceita pelo fato
de que a Secretaria de Estado de Fazenda já estava com todos os seus controles em ordem .

As conseqüências todos ficaram conhecendo três meses depois.
Não havia controle algum.
Vamos apresentar mais adiante no QUADRO 3, uma análise de como o Sistema Integrado de
Gestão, sintetizado no QUADRO 2, oferece todos os controles necessários para uma moderna
arrecadação do IPI e do ICM / ICMS.
Antes é necessário entender o que é um Sistema Integrado de Gestão.
E antes de entender o que é um Sistema Integrado de Gestão é necessário entender
a diferença de conceito entre:
Almoxarifado e Estoque.
Esta diferença leva ao conflito e por isto, mistura-se o que é ERP (que até ensinam nos cursos
de Engenharia de Produção como sendo Sistema Integrado) e o que é, efetivamente, um
Sistema Integrado de Gestão.
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QUADRO 2

BMA
www.bmainformatica.com.br

SISTEMAS

I NTEGRADOS

INSTALE ESTA TELA EM SUA EMPRESA
E A SUA ORGANIZAÇÃO TORNAR-SE-Á VIRTUAL

Orçamento
Pedidos dos Clientes

Geral

Contratado

Compras

Contas a Pagar

Estoque

PDV

Administração - Imobiliária

Limites de Crédito

Transferências entre
Almoxarifados

Faturamento
Receita

Contas a Receber
Impostos, Livros Fiscais
Despesa

Desp. Exerc. Seguinte

Interface Folha

SICCT
Relatórios Gerenciais
Implantação Projetos
Outras Contas do
Ativo Circulante
Realiz. a Longo Prazo

Carteira de Aplicações

Sistema Integrado de
Tesouraria
Interface Bancos
Empréstimos e
Financiamentos
Adiantamentos de
Recursos Financeiros
Patrimônio Líquido

Cálculo de Dividendos

Investimentos

Sistema Integrado
de Custos

Imobilizado
Intangível

Margem de
Contribuição

E A CONTABILIDADE IRÁ PARA O TOPO DA ADMINISTRAÇÃO
COMO
INSTRUMENTO Nº 1 DA GESTÃO
CONTABILIDADE COM ENFOQUE GERENCIAL
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Problema de Conceito
Convidado para uma palestra por uma Turma da Cadeira de Contabilidade que terminava o
curso para Contador de uma Faculdade, em dado momento, afirmei que havia a conta de
ESTOQUE de ENERGIA ELÉTRICA. O meu conhecimento de contabilidade foi posto em
dúvida pelos alunos.
É necessário distinguir o que é Almoxarifado e o que é a conta Estoque.


Almoxarifado é físico; é chão de fábrica



Estoque é virtual; é um registro contábil

O que não pode ocorrer é, no fim do mês, ter saldo na conta de ESTOQUE de ENERGIA
ELÉTRICA. Esta energia elétrica pode ficar - no Sistema Integrado de Custo - incluída no
PRODUTO EM ELABORAÇÃO e/ou em CUSTOS NÃO ALOCADOS.
Creio que este fato de não distinguir esta diferença também existe quando foi desenvolvido o ERP.
Obs: O ERP tem a influência direta da Departamentalização.

Conta Estoque
Esta conta é decisiva (fundamental) no Sistema Integrado de Gestão e, na nossa opinião até
hoje em função das dificuldades de entender o seu conceito, é uma das razões dos ERP’s não
conseguirem desenvolver o seu Sistema de Custo e, por extensão, até a SRF, nos seus
desencontros, com a sua IN-68 e o seu Decreto 6.022 de 22.01.2007 – SPED.
Preliminarmente o ESTOQUE recebe os insumos já “libertos” dos créditos de ICM / ICMS e IPI.

O ERP é chão de fábrica e o Almoxarifado também é.
O que o ERP faz:
 muito bem a parte logística
 encaminha as notas fiscais para a área fiscal
 lista por item o consumo de matérias primas, materiais secundários, embalagens no
mês e envia o total de cada item para a contabilidade, sem qualquer detalhamento: só
o nome e a quantidade consumida
 não toma conhecimento da mão de obra
 não toma conhecimento das depreciações
 não toma conhecimento das despesas administrativas
 não toma conhecimento de impostos
Importante:

foi percebida a necessidade de controles dos recursos financeiro, de compras e de
contas a receber e gerando os aplicativos de Contas a Receber, de Contas a Pagar e
em decorrência, o aplicativo de Tesouraria para receber e pagar. Mas esta
matéria é muito mais complexa – ver no site www.bmainformatica.com.br Departamentalização. Tudo isto precisa ser transformado em Sistema.

Neste ERP, a Contabilidade como um aplicativo independente, registra o que lhe cabe
(baixa nos itens de Estoque) e encaminha para o Setor de Custo que tem de elaborar,
com o uso de planilhas e encaminhar o custo de produção da empresa, por produto
produzido, para a área de planejamento que tem a obrigação de, no dia 10 de cada mês,
enviar relatórios para os sócios estrangeiros. Não consegue (relato uma experiência de
consultoria).
Ver no site www.bmainformatica.com.br - Reclamações dos Clientes.
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O ERP é a programação dos recursos dispostos no chão de fábrica e vamos ficar somente com
o recurso material.
O material (matéria prima, etc, produto acabado) gera uma necessidade de logística (manuseio
programado) e é um módulo que prospera, podendo acoplar-se ao Sistema Integrado de Gestão.

Do ERP que consome o recurso material, gera a necessidade da sua aquisição. Desta
necessidade geram fatos importantes: recursos financeiros para pagá-los e um fato sutil, difícil
e silencioso: créditos dos impostos IPI, ICM / ICMS e de Contribuições, bem como a
necessidade de manuseio deste material (logística).
Aqui tem o documento importante: a nota fiscal do fornecedor.
A produção (ERP) que exige os materiais, irá gerar a necessidade de apuração de custos.
Só o Sistema Integrado de Gestão é capaz de realizar esta operação, sem violações de arquivos.

A produção (ERP) entrega o produto acabado no Almoxarifado.
O cliente exige o seu produto e então temos o faturamento, cujos produtos acabados ali
listados, geram a necessidade de seu manuseio (logística) e surge o outro fato sutil, difícil e
silencioso: os débitos de IPI, ICM / ICMS e de contribuição.
Aqui tem o outro documento importante: a nota fiscal do cliente.
A nota fiscal do fornecedor e do cliente – de papel ou eletrônica – é “parida” pelo Sistema no
formato (layout) exigido pela legislação.
O Sistema gera e armazena o conteúdo de cada nota fiscal e libera para imprimir.
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Módulos do Sistema Integrado de Gestão a serem disponibilizados pela Secretaria da Receita
Federal e pelas Secretarias de Estado de Fazenda aos Contribuintes dos impostos IPI e
ICM / ICMS – Ver o Quadro 3

QUADRO 3

Logística
Produção
Módulo
Do Pedido de
Cliente Aprovado

Módulo
Contas a Pagar

Módulo
ESTOQUE

Produto
Acabado

Módulo
de
Cadastro

Nota Fiscal - Fretes

Módulo
Imobilizado /
Depreciação

Dados da Produção
para
Apuração de Custos

Encomenda
Módulo
Apuração de
Custo
(SIC)

Clientes
Módulo
Faturamento

Módulo
Despesas

Módulo
Compras

Contabilidade
Permeando todo
o Sistema

Contas
à
Receber

Sistema
de
Tesouraria

Fornecedores

Nota Fiscal
( Débitos )
( papel ou eletrônica )
Obs:A contabilidade, de modo silencioso, permeia todos
os módulos e controla de modo sistêmico, todos os
registros contábeis e gera o Diário e o Razão.
Gera o relatório Custo de Produção por Embalagem
Produzida e de outros. Os usuários do SPED terão
sempre disponíveis, o disposto nos artigos 3º e 4º do
Decreto 6.022 de 22.01.07.

Módulo
Fiscal

Módulo
de
Cadastro
Nota Fiscal
( Créditos )
( papel ou eletrônica )
Provisão de
Impostos a Pagar

Módulos
De
Arrecadação
da SRF
Sec. de Estado de Fazenda

Sistema
de
Tesouraria

Os módulos deste QUADRO 3 estão contidos na tela do QUADRO 2; alguns invisíveis.
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Secretarias Municipais de Fazenda
De modo menos complexo, mas com os mesmos conceitos, concepção sistêmica, etc e com o
mesmo cadastro do Módulo de Arrecadação da SRF está desenvolvido, no nível municipal, a
emissão de nota fiscal (eletrônica ou de papel) para os contribuintes do ISS, – CNPJ e CPF –,
com a classificação das receitas seguindo a Lei Complementar 116.
Cadastro
O dado fundamental para quaisquer Sistemas Integrados está no Cadastro.
Na IN-68 de 27.12.1995, um dos arquivos solicitados aos contribuintes era o de Fornecedores
e Clientes.
Como está posto, do mesmo fornecedor e do mesmo cliente, cada contribuinte pode ter
cadastros distintos e insuficientes.
Quem tem (deve ter) estes cadastros sempre atualizados é a SRF e, por extensão, as Secretarias
de Estado e Municipal de Fazenda.
Este raciocínio fica estendido para o Decreto nº 6.022 de 22.01.2007 que instituiu o SPED.
Este cadastro é o mesmo a ser utilizado pela SRF e pelas Secretarias de Estado e Municipal de
Fazenda nos seus Módulos de Arrecadação e de Receita.
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