SOLUÇÃO PARA A CONTABILIDADE GOVERNAMENTAL
Pedro Schubert *

1- Qualquer entidade deve ser abordada de modo global
(conceito de abrangência); assim foi oportuna a matéria
“Planejamento Perdeu Status no Governo” na entrevista
do Ministro Reis Velloso.

Jornal
Brasil Econômico
em 09.09.13 –
fl’s. 1, 4 a 7

Qualquer gestão, pública ou privada, tem que integrar :
▪ O Planejamento
▪ O Orçamento
ea
▪ Gestão
(Contabilidade Orçamentária, Financeira e Patrimonial)
Não existe esta integração na administração pública e não há nem o túnel para
verificar se há luz no seu final.
2- Transparência : No Rio, contas de mega eventos não fecham
“ Não há organização na Administração Pública. Tanto no
quesito integração entre os órgãos (União, Ministérios
Est. / Mun., Secretarias)
quanto
em
estruturas
apropriadas e capazes para atender as :

Entrevista do
Instituto ETHOS
Brasil Econômico
de 25.09.13 – fl. 3

▪ Lei de Acesso a Informação
e a
▪ Lei de Responsabilidade Fiscal ”

Nosso comentário :
Falta Sistema de Gestão que a Legislação não
proíbe de implantá-lo.
3- O especialista em contas públicas Raul Velloso sinaliza
com frequência, estas inconsistências na gestão da coisa
pública e destaco :

Jornal
Brasil Econômico
fl. 3 – 04.09.13

“ Uma Métrica para os impactos da Contabilidade Criativa”
quando cita a “Contabilidade Criativa para atingir a meta
do superávit primário de 2012”.

A contabilidade governamental não consegue elaborar o
seu Fluxo de Caixa.
O seu comentário incomodou o Secretário do Tesouro
Nacional.
Até a uma década atrás (e não sei se está até hoje) em
função da “contabilidade financeira do governo” ser pelo
Regime de Caixa, os empréstimos tomados pelo Governo
também tinham os registros contábeis pelo Regime de
Caixa.

Jornal
Brasil Econômico
fl. 6 – 04.09.13
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4- “ É hora de Transparência ”
Um debate aberto sobre o direito à informação pública.
A ONG Contas Abertas acompanha a execução
orçamentária e financeira dos poderes públicos.
Não acompanha a contabilidade patrimonial por que esta
não existe.
Transparência : Com a palavra os empresários,
políticos e especialistas
Fiscalização das contas públicas e apontada como
ferramenta para evitar irregularidades, mas falta
investimentos :

Jornal
Brasil Econômico
de 22.08.13 –
fl´s. 1, 3 a 7

Jornal
Brasil Econômico
de 23.08.13 –
fl. 3

1- O
empresário
Antonino
Trevisan
afirma :
“O modelo de contas públicas precisa ser revisto.
Há de se fazer uma reforma na contabilidade
pública...”
“As contas Públicas, da maneira que estão hoje, não
trazem para a sociedade uma informação que permita
que ela compreenda onde se gastam os recursos”
2- Raul Velloso especialista em Contas Públicas
“ ... para que haja mais transparências nas contas
públicas é o governo acabar com essa contabilidade
criativa ..
O Brasil deu passos importantes na direção da
transparência. (ver a legislação no RESUMO).
Agora, a administração atual está bagunçando.
Há mais de dois anos vem fazendo mágicas e
manobras ”.
3- Senador Eduardo Suplicy
“ A transparência em tempo real é a melhor forma de
prevenir irregularidades”.
4- Germano Rigotto Ex-Governador do RS
“ ... Faltam também as punições fortes para aquele
membro do Executivo que tenha a responsabilidade de
dar a informação, mas não dá com a presteza e a
rapidez com que deveria dar ...”.

Nosso comentário :
Por mais que falem em Transparência este fenômeno não existe.
A contabilidade governamental de hoje e a que iriam implantar a partir de 2012 não
tem, nem meios e nem condições de DAR TRANSPARÊNCIA a gestão da coisa
pública.
Nosso comentário :
5- Há um problema de origem cultural
A contabilidade governamental sempre foi FINANCEIRA.
A origem disto é cultural e está consolidada na Constituição :
Título IV –

Da Tributação e do Orçamento
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Capítulo II – Das Finanças Públicas
Seção II – Dos Orçamentos - no Artigo 165

E a contabilidade patrimonial não existe na contabilidade governamental.
A Contabilidade Patrimonial está na Lei 4320 de 15.03.1964.
Até hoje não foi incorporada.
Isto tem respaldo na matéria “Urgência no Ajuste de
Contas” – fl. 6 quando afirma-se “Revisar a estrutura
sobre a qual estão sustentadas as receitas e despesas é uma
necessidade urgente”.

Jornal
Brasil Econômico
de 18.09.13 –
fl. 6

A preocupação é com o orçamento “impositivo” que o
Congresso mudou, de autorizativo para impositivo.
Mas a matéria afirma que o orçamento já é 90% impositivo.
5.1- Tem a matéria “ Orçamento Atrasado em São
Paulo ” onde analisam o site Transparência.
A matéria “Orçamento atrasado em São Paulo”
mostra que o controle é só no orçamento e somente o
controle de verba :

Jornal
Brasil Econômico
de 12,09.13 –
fl. 2

“ Qualquer especialista em orçamento sabe que deve ser
considerada a somatória dos valores empenhados
(controle de verba já comprometida) e liquidados que,
na matéria, afirma que liquidado é o pagamento ao
fornecedor, na verdade não é :
Liquidado significa que a documentação está boa para
ser paga.
Pagamento é outra etapa.
TUDO ISTO É CONTABILIDADE ORÇAMENTÁRIA.
Quando chega 31/12 de cada ano, a documentação LIQUIDADA NÃO SENDO
PAGA, torna-se o RESTOS A PAGAR.
A documentação LIQUIDADA, sendo PAGA DURANTE O EXERCÍCIO
FINANCEIRO : TEMOS A CONTABILIDADE FINANCEIRA.
INCLUI TAMBÉM na Contabilidade Financeira os pagamentos :
▪ das despesas
▪ da folha de salários, etc
▪ de empréstimos e de seus juros
A CONTABILIDADE PATRIMONIAL NÃO EXISTE :
É O CONTROLE DOS BENS :
MATERIAL
BENS MÓVEIS
BENS IMÓVEIS
DESEMBOLSOS COM PROJETOS
que decorrem da contra partida do registro contábil de LIQUIDADOS.
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MAS O ESPECIALISTA EM ORÇAMENTO DIZ :
que deve ser considerada a somatória de valores empenhados
(já comprometidos) e liquidados (pagos) para calcular o investimento.
ESTA CULTURA DE CONSIDERAR
CONSIDERAR A VERBA –

ESTE

MECANISMO

–

SÓ

Tem que ser removida.

Nosso comentário :
A contabilidade patrimonial que consiste em registrar contabilmente na contra
partida desta contabilidade financeira e conferir se o bem recebido foi aplicado
corretamente no projeto, por exemplo. NÃO EXISTE ESTE CONTROLE.
5.2- A SUGESTÃO DE SOLUÇÃO DE UM ESPECIALISTA

Contribuição dos Contadores para a Transparência
Afirma o integrante da Comissão criada pelo
Conselho Federal de Contabilidade, o empresário
Antonino Marmo Trevisan :

Jornal
Brasil Econômico
de 03.09.13 –
fl. 31

“ É da mais alta relevância a iniciativa do Conselho
Federal de Contabilidade (CFC) de criar uma
comissão encarregada de analisar o atual cenário
brasileiro e a forma de utilização e demonstração
da aplicação dos recursos públicos.
O objetivo é apresentar ao Governo Federal e aos
de todas as unidades federativas, sugestões
concretas e eficazes de melhoria do desempenho
fiscal e aumento da transparência na gestão dos
orçamentos da União, Estados, DF e Municípios,
para permitir maior controle da sociedade sobre as
contas públicas.”
“ Ninguém melhor do que o profissional da ciência
contábil para elaborar um conjunto de
recomendações técnicas focado nesses desafios
reais do Brasil.”
“ Não podemos nos resignar a um estigma de má
gestão financeira no setor estatal, como se fosse ele
algo indefectível de nossa cultura. Não é.”
“ ... com a aplicação correta das técnicas contábeis é
possível promover um grande avanço neste campo ...”
Nosso comentário :

O CFC – Conselho Federal de Contabilidade – perdeu, pela primeira
vez, esta oportunidade em 1964, de aplicar corretamente as técnicas
contábeis, com a Lei 4.320 de 17.03.1964, quando aceita, desde aquela
data, o seu artigo 35 nos :
inciso I - que as receitas sejam registradas pelo regime de caixa
inciso II - que as despesas sejam registradas pelo regime de
competência
O CFC perde, pela segunda vez, esta oportunidade quando aceita, no
Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – 4ª Edição – 2012,
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no seu item 02.02.05 PRINCÍPIO DA COMPETÊNCIA – fl’s. 123 /
124, editado pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN – que diz :
Além dos Princípios de Contabilidade, a Contabilidade
Aplicada ao Setor Público deve seguir o disposto nas normas
de Direito Financeiro, em especial a Lei 4.320 / 64 que
instituiu o regime orçamentário misto no seu Artigo 35,
conforme abaixo :
Artigo 35 – Pertence ao exercício financeiro :
I - as receitas nele arrecadadas
II - as despesas nele legalmente empenhadas
Não sei onde foi encontrada esta interpretação deste artigo 35.
Por que o direito financeiro que rege o regime orçamentário tem que ser
misto como é afirmado, não permitindo aplicar os princípios da
contabilidade e neles destaca-se o Princípio da Competência.
Isto implanta a desordem na Contabilidade Governamental.
No regime orçamentário que sigam os seus desejos mas, que a
contabilidade governamental obedeça aos princípios contábeis. NÃO
HÁ QUALQUER INCONVENIÊNCIA.
Mas como afirmamos que o ORÇAMENTO é a contabilidade projetada
para n períodos futuros e assim, também no orçamento, o principio da
competência deve ser obedecido.
A Lei 4.320 / 64 é oportuna e atual e no seu
TITULO IX – Da Contabilidade
Capítulo I - Disposições Gerais
Capítulo II - Contabilidade Orçamentária e Financeira
Capítulo III - Contabilidade Patrimonial e Industrial
utilizando o principio da competência e o método das partidas
dobradas, torna-a apta a apresentar a gestão do setor público a
sociedade com TRANSPARÊNCIA.

Nesta aplicação correta das técnicas contábeis nós incluímos a obediência ao
principio da competência que não ocorre atualmente.
6- O QUE DEFENDEMOS É :

Temos que pensar de modo sistêmico

• que os fatos até aqui citados (contabilidades orçamentária e financeira) são
bons e serão mantidos.
• que tem que existir a CONTABILIDADE PATRIMONIAL, onde haverá os
controles :
▪▪ DE CUSTO
- Nas Folhas de Pagamentos
- Nas Despesas
- Nos Empréstimos / Financiamentos
- Nos Adiantamentos de Recursos e Posteriores Prestações de Contas
CASOS DAS ONG’s
▪▪ DE PROJETOS – PAC
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O QUE TEMOS DE NOVO NA LEGISLAÇÃO

Há instrumentos legais capazes e suficientes, a partir das Leis Complementares
nº 101 de 04.06.00 e nº 131 de 27.05.09 para implantar, na gestão da coisa pública,
controles necessários e suficientes para alcançar a TRANSPARÊNCIA ou seja,
CONTABILIDADE GERENCIAL e oferecendo informações à sociedade “on line” –
Ver esta legislação no RESUMO.
O órgão responsável para esta execução está definido no artigo 6º inciso I, do
Decreto nº 6.976 de 07.10.2009 : A Secretaria do Tesouro Nacional – STN.
• E o que preconiza este DECRETO nº 6.976 de 07.10.2009
A Competência da STN está no Artigo 7º :
Compete a Secretaria do Tesouro Nacional – STN
inciso 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 promovendo o
acompanhamento,
a
sistematização
e
a
padronização de execução contábil; e segue mais
28 incisos dos quais destaco:
XXVII -

identificar as necessidades de convergência
aos padrões internacionais de contabilidade
aplicados ao setor público.

XXVIII - editar normativos, manuais, instruções de
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.
Estas recomendações estão apresentadas nas Portarias
editadas pela Secretaria do Tesouro Nacional a partir de
2011.

Como está posto nestas Portarias, ao não implantar estes
XXVIII incisos, o inciso seguinte não será atendido.
XXIX - adotar os procedimentos necessários para
atingir os objetivos de convergências aos
padrões internacionais de contabilidade
aplicados ao Setor Público.

Conforme mostram as Portarias da STN no
RESUMO e de outras mais recentes, JAMAIS a
União atingirá o que preconiza o inciso XXIX
aqui citado.
Para atender estes XXIX incisos temos que pensar de modo sistêmico.
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7- Em termos de Sistema de Informação
Tomamos o artigo publicado :
O corpo humano como um Sistema composto de órgãos
onde o sangue circula em todas as partes do corpo humano
distribuindo vida a cada órgão

Artigo Jornal
Brasil Econômico
fl. 31 de 25.09.13

e podemos comparar :
Do mesmo modo na empresa, com os seus vários órgãos, onde a gestão, para ser
considerada integrada, necessita de um Sistema abrangendo todos os órgãos.
A ciência contábil que é, por excelência, sistema, permeia toda a empresa (através de
seus órgãos) e de modo silencioso, integra todos os seus órgãos e implantando
automaticamente, os controles :
▪ físico

( processo supply chain – compra / venda, gerência de estoque e
interage, interdepende e inter-relaciona com os controles econômico,
financeiro e fiscal)
Um acréscimo importantíssimo : Este controle físico tem que estar
integrado ao controle financeiro, ao controle econômico e ao controle
fiscal.

▪ patrimonial
▪ financeiro
▪ econômico - todos os custos e resultados

os
produtos
de
informática, relacionados
à gestão nas empresas,
tratam estes controles
utilizando
aplicativos.
Não são integrados.

▪ fiscal
e gerando as informações de cunho gerencial.
A contabilidade nas empresas funciona do mesmo modo que o sangue no corpo
humano, sustentando a vida. Silenciosamente, no corpo humano o sangue gera
vida. Nas empresas, a contabilidade silenciosamente circula por todos os órgãos
da empresa, transferindo (levando e recebendo) informações e gerando
automaticamente informações gerenciais, vitais à vida das empresas.
Ver os itens 8 a 10 a seguir.

Aqui há um reparo com relação ao ensino da contabilidade nas faculdades.
A contabilidade não é ensinada como Sistema.
8- O QUE PROPOMOS

Que a STN efetivamente implante um SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO com :
▪ CONCEITO -

visão global do ambiente.

▪ PRINCÍPIOS CONTÁBEIS -

expurgue o Regime Misto destacado pelos
Gestores da Coisa Pública, no artigo 35 da Lei
4.320 / 64.

▪ CONCEPÇÃO SISTÊMICA - que aplique a Teoria Geral de Sistema, com o
Sistema Integrado de Gestão envolvendo todos
os órgãos da Administração Pública.
Nesta integração é fundamental que se entenda
que a contabilidade como ciência é, por
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excelência, sistema que permeia todos os
órgãos da entidade.
A contabilidade como Sistema é como o
sangue que circula no corpo humano,
distribuindo vida (informações gerenciais)
para cada órgão.
▪ ESTRUTURAÇÃO -

o Sistema Integrado de Gestão abrange todos os órgãos
da entidade. A Lei 10.180 é a referência para esta

estruturação.
▪ ORGANIZAÇÃO -

depois de resolvidas as etapas anteriores esta etapa

complementa a identificação em cada órgão, de suas
atividades e projetos.
É a única coisa que a STN está modernizando, através de
suas Portarias e merece aplausos o seu Plano de Contas.
O Plano de Contas, por si só, não implanta qualquer
controle de gestão, muito menos, controles
integrados.

Este trabalho feito até aqui pela STN e publicado através de Portarias de
Modernização do Plano de Contas é atual e na implantação de Sistema Integrado de
Gestão será plenamente aproveitado.
Contabilidade como Sistema
A contabilidade precisa ser reestudada a partir da concepção de que é, por
excelência, sistema e como tal, permeia quaisquer entidades – pública e privada – e
gerando automaticamente os controles :
1 - financeiro -

contabilidade financeira

2 - físico
Contabilidade patrimonial
3 - patrimonial
4 - econômico -

na área governamental tem abordagem própria

5 - fiscal -

é fundamental a inter-relação das empresas com a Secretaria
da Receita Federal – SRF – Ver a matéria NF-e Um Novo
Custo Brasil que está sendo “implantada” pela SRF.

9- NF-e Um Novo Custo Brasil

Na implantação da NF-e (nota fiscal eletrônica) a SRF e os SEFAZ´s (as 27
Secretarias de Estado de Fazenda) utilizam (deveriam utilizar) os mesmos arquivos –
cadastro dos contribuintes, cadastro de mercadorias – do IPI), da mesma base de
dados (os mesmos preços unitários e as mesmas quantidades expostas de cada
produto vendido em cada nota fiscal emitida), para cada órgão calcular o seu
imposto – os saldos do IPI e do ICMS a Recolher e das Contribuições, mês a mês.
Obs.: O Sistema Integrado calcula, automaticamente, todos eles.

Ao implantar o Sistema Integrado de Contabilidade Governamental estes mesmos
arquivos serão utilizados simultaneamente e automaticamente pela SRF e pelos
27 SEFAZ´s e com a capacidade de mostrar, de modo automático, diariamente,
mensalmente, as notas fiscais emitidas e recebidas por CNPJ e os saldos a recolher de
seus preciosos impostos e contribuições para a SRF e o imposto para as 27 SEFAZ´s.
O mesmo raciocínio para as NF-e de Serviços no nível Municipal.
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Como está sendo implantada, a NF-e é um Novo Custo Brasil e com duvidosa
precisão de controle de cada um dos impostos por que, neste conjunto, cada empresa
deve estar organizada como Sistema para informar o consumo de cada matéria
prima, etc, por produto vendido, o que não ocorre.
10- O QUE TEM QUE SER FEITO

A legislação existente é atual e o Decreto nº 7.185 de 27.05.2011 dispõe sobre o
padrão mínimo de qualidade do Sistema Integrado de Administração Financeira e de
Controle sobre a Execução Orçamentária e Financeira, bem como o registro contábil
tempestivo dos atos e fatos que afetam ou passam a afetar o patrimônio da entidade,
no padrão mínimo de qualidade nos termos do artigo 48, § único, inciso III da
Lei Complementar nº 101 de 04.05.2000 : Adoção de Sistema Integrado de
Administração Financeira e de Controle.
E implantar, efetivamente, um Sistema Integrado de Contabilidade
Governamental – SICG – que tenha conceito (abrangência),
concepção sistêmica, princípios contábeis, estruturação e
organização onde, neste sistema, a contabilidade
como ciência, realizará TODOS os controles necessários e
suficientes
para
atender
a
TRANSPARÊNCIA :
a informação com qualidade refletindo a realidade e na
data solicitada.
Há a legislação adequada, conforme RESUMO, para desenvolver e implantar o
Sistema Integrado de Gestão no ambiente governamental – União, Estados, DF e
Municípios.
11- O QUE PRECISA É ENFRENTAR O PROBLEMA.

Nada melhor do que o recomendado pelo membro do
CDES (Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social
da Presidência da República) Antonino Marmo Trevisan :
“ Quanto mais a União, Estados, DF e Municípios e os
poderes Executivo, Legislativo e Judiciário pautarem pelas
boas normas de contabilidade teremos mais
TRANSPARÊNCIA, racionalidade e probidade na gestão
do dinheiro dos impostos ...”.

Jornal
Brasil Econômico
de 03.09.13 –
fl. 31

Rio de Janeiro, Outubro de 2013.
*

Administrador.
Sócio Fundador da BMA Informática &
Assessoramento Empresarial Ltda.
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SISTEMAS
INTEGRADOS

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
( PPI / PAC )
Intangível
( 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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