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Apresentação

Conforme veremos adiante, há sinais de que a “contabilidade constitui um dos 

conhecimentos mais antigos da humanidade e surgiu em função da necessidade que o 

ser humano tem de controlar suas posses e riquezas, ou seja, seu patrimônio. É tão antiga 

quanto à própria humanidade. Há inclusive, hipóteses de que a contabilidade tenha surgido 

antes mesmo da escrita e até que tenha sido base para o surgimento desta”. (Ávila, 2006).

A importância deste ramo do conhecimento para o progresso dos negócios é 

indiscutível. Não se pode imaginar uma entidade, pública ou privada, detentora de 

patrimônio (bens, direitos e obrigações) desprovida de contabilidade, pois a esta ciência, 

através de aplicação de técnicas próprias, permite controlar o quanto a entidade tem para 

receber e a pagar, o valor dos seus bens, enfim todas as variações ocorridas nos elementos 

componentes do patrimônio durante o período determinado.

A Contabilidade - quando aplicada às empresas em geral - é denominada 

Contabilidade Geral ou Financeira; quando aplicada a um ramo específico de negócios 

recebe denominação própria, por exemplo, quando registra os dados específicos relativos 

às indústrias é chamada Contabilidade Industrial. Dentre esses ramos da Contabilidade, 

encontramos a Contabilidade Pública que se ocupa do registro das alterações ocorridas 

no Orçamento e no Patrimônio das entidades públicas. Este ramo da Contabilidade tem 

características próprias que a tornam complexa. Com o avanço da legislação voltada 

para a transparência das informações relacionadas à Gestão Pública, e o consequente 

aprimoramento dos mecanismos de controle, a Contabilidade Pública assumiu importância 

especial.

Para o entendimento dos ramos específicos da Contabilidade, faz-se necessário 

primeiramente o conhecimento de noções básicas da Contabilidade Geral. Diante disso, a 

primeira parte do presente trabalho tem como finalidade precípua apresentar os conceitos 

mínimos necessários ao entendimento da disciplina de Contabilidade, e idealizado para 

permitir o entendimento dos demais tópicos do programa. Desse modo, a objetividade 

será a tônica, fazendo com que os participantes entendam, dentro do sistema global das 

informações contábeis, como são elaborados, qual o conteúdo e finalidade das principais 

demonstrações financeiras.

Procuramos distribuir o programa em ordem sequencial de assuntos, de forma a 

facilitar o aprendizado, sendo que cada assunto torna-se uma espécie de pré-requisito 

para o entendimento do próximo ponto.

Não pretendemos, e nem seria possível dentro dos limites de um trabalho deste 

porte, esgotar todos os temas relacionados ao ensino da contabilidade, mas sim abordar 

os aspectos mínimos necessários para o entendimento das demonstrações contábeis.
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Na segunda parte apresentaremos os conceitos específicos relativos ao ramo da 

contabilidade aplicada ao setor público.

Esperamos alcançar os objetivos.

Autores

Prof. Sérgio de Jesus Vieira

Prof. Ciro Bächtold
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Aula 1 NOÇÕES INTRODUTÓRIAS: HISTÓRICO – COMO 
SURGIU A CONTABILIDADE. OBJETO DE ESTUDO E 
CAMPO DE APLICAÇÃO.

1 – O QUE É CONTABILIDADE?

 Todos nós fazemos anotações a respeito de nossos compromissos, não é verdade? 

Você provavelmente tem uma agenda, onde anota o dia do vencimento e o valor da 

mensalidade; o vencimento e o valor das demais prestações que deve; o valor e o dia que 

irá receber a mesada, salários, etc.

 Se você tem um imóvel, com certeza tem uma escritura de compra e venda, onde 

constam dados, tais como: metragem, valor pago, localização, data de aquisição, nome do 

antigo proprietário, o valor pago pelo mesmo, etc. Se tem um aparelho de som, você tem 

a nota fiscal com os dados característicos do produto adquirido. Todos esses documentos 

devem ser bem guardados, pois poderá precisar deles a qualquer momento. Quem tem 

uma conta bancária, com frequência tira o extrato e faz a conferência dos lançamentos 

efetuados, verificando se o saldo corresponde à realidade.

 Imagine agora uma grande empresa. Quantos registros ela deve fazer? Inúmeros. 

Ela tem que anotar (registrar) os dados referentes a todas as coisas (bens) que adquiriu 

(móveis, imóveis, veículos, mercadorias para revenda, etc.); tem que registrar, pelo menos, 

o vencimento e o valor de todas as dívidas (obrigações); o vencimento e o valor das contas 

que tem a receber (direitos); tem que fazer as anotações a respeito de suas operações 

(receitas e despesas) para saber se está tendo lucro ou prejuízo.

 A Contabilidade - dentre as suas funções - efetua os registros referentes às 

variações ocorridas no montante dos Bens, Direitos e Obrigações, fornecendo as 

informações a respeito de tais variações. Esse conjunto de Bens, Direitos e Obrigações 

constituem o Patrimônio das Entidades, e é o objeto de estudo da Contabilidade. 

Instituto Federal - Paraná
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Aula 1 Como entidades entendem-se: pessoas físicas (João, José, Pedro, etc.) e pessoas 

jurídicas (lojas, indústrias, prefeituras, etc.).

 As pessoas jurídicas podem ser: com fins lucrativos (empresas de uma forma geral) 

e sem fins lucrativos (entidades filantrópicas, prefeituras, governo do Estado, fundações, 

etc.).

PORTANTO: Contabilidade é a ciência que estuda, registra, controla, analisa e 

interpreta os fatos ocorridos e que modificam o Patrimônio das Entidades, com 

a finalidade de fornecer informações a respeito da composição patrimonial, 

suas variações e sobre o resultado das operações realizadas.

2 – COMO SURGIU A CONTABILIDADE

 Consoante a maioria dos autores, a Contabilidade surgiu a milhares de anos 

a.C. em virtude da necessidade do homem controlar o seu patrimônio. A evolução da 

Contabilidade está intimamente ligada à evolução do comércio e dos negócios em geral, 

pois ela é considerada a Linguagem dos Negócios.

 No início o homem produzia para sua sobrevivência. Posteriormente, passou a 

trocar a parte que sobrava da sua produção pelo que sobrava da produção (de outras 

pessoas) do outro. Mais tarde algumas pessoas passaram a comprar o excedente de 

produção (daquelas) das que desejavam vender, e (então) depois vendiam esses mesmos 

produtos a quem desejasse comprá-los. Surgem aqui os Negócios. Como as vendas 

normalmente eram feitas por um preço maior do que a compra, resultava em um ganho 

- que pode a princípio ser - chamado de lucro. Para manter esses negócios, as pessoas 

precisavam despender valores com alguns gastos extras, que passaram a ser chamados de 

despesas.

 Pode-se sintetizar esta evolução da seguinte maneira:

NEGÓCIOS

PRODUZIR TROCAR

EXCEDENTE

VENDER

EXCEDENTE

COMPRAR 

EXCEDENTE

DOS OUTROS

COMPRAR

VENDER

TROCAR

 Com o incremento dos negócios, os comerciantes começaram a comprar 

as mercadorias (denominação de qualquer produto adquirido para revenda) dos 

FORNECEDORES assumindo a OBRIGAÇÃO de pagar posteriormente, e as revendiam a 

prazo aos seus CLIENTES, ou seja, adquiriam o DIREITO de receber o valor combinado em 

data posterior.

 Passaram também a ter a necessidade de adquirir BENS, tais como veículos, 

imóveis, móveis, utensílios e outros para implementar seus negócios.
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Aula 1  Esse conjunto de Bens, Direitos e Obrigações pertencentes a uma PESSOA 

FÍSICA (pessoa natural) ou a uma PESSOA JURÍDICA (empresa, associação, entidade 

governamental e outras) constitui o seu PATRIMÔNIO.

 Imaginemos que uma pessoa tem um patrimônio constituído por:

• Bens no valor de R$ 200,

• Direitos no valor de R$ 300, e 

• Obrigações no valor de R$ 400.

 Se essa pessoa vender os bens e receber os direitos, ficaria com R$ 500.  E se ela 

resolvesse pagar todas as obrigações (R$ 400) sobrariam líquidos para ela R$ 100 (200 + 

300 – 400). Essa diferença entre BENS + DIREITOS (-) OBRIGAÇÕES chama-se PATRIMÔNIO 

LÍQUIDO.

 Vejamos a seguir alguns exemplos de elementos que compõem o patrimônio.

PATRIMÔNIO

BENS + DIREITOS (-) OBRIGAÇÕES =
PATRIMÔNIO 

LÍQUIDO
Dinheiro

Estoques

Veículos

Imóveis

Máquinas

Contas a 

Receber

Clientes

Duplicatas

a Receber

Contas a Pagar

Fornecedores

Duplicatas a

Pagar

Salários a Pagar

Capital Social

Lucros 

acumulados

Reservas

 Para fazer face ao incremento dos negócios, as pessoas que exerciam tais atividades 

procuraram se aprimorar; e passaram a se organizar em empresas, que representa uma 

reunião de pessoas, bens e tecnologia, com a finalidade de promover negócios lucrativos, 

sendo as mais comuns:
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Aula 1COMERCIAIS - compra e vende mercadorias.

EMPRESAS INDUSTRIAIS – compra matéria-prima, transforma e vende os produtos.
PRESTADORAS DE SERVIÇOS – aplicam mão de obra e materiais

 Com os negócios, novos conceitos foram incorporados ao cotidiano dos 

negociantes, tais como:

• Receitas – que correspondem ao produto das vendas de bens, mercadorias e 

serviços;

• Custos – que são os gastos necessários para produzir ou para adquirir 

mercadorias para revenda.

• Os gastos necessários para administrar os negócios (água, luz, telefone, 

honorários contábeis etc.), para vender os produtos ou mercadorias (comissões, 

propaganda e publicidade etc.) ou outros (como juros e aluguéis) denominam-

se Despesas. Note que estes gastos representam um sacrifício das empresas 

para produzir as receitas. As empresas efetuam os gastos e não recebem um 

bem em troca. Recebem apenas um benefício, por exemplo, no pagamento do 

salário dos empregados a empresa não recebe um produto específico em troca. 

Recebe apenas o esforço dos funcionários para ajudar administrar a empresa 

ou vender seus produtos. 

Os negociantes são também obrigados a destinar parte de seus ganhos ao governo 

em forma de tributos que podem ser:

a.    IMPOSTOS – como o nome diz são percentuais IMPOSTOS pela lei que incidem 

sobre as vendas ou sobre o lucro, e que devem ser repassados ao governo. 

Este os aplica conforme as prioridades que escolher (gasta como desejá-lo, 

de acordo com suas prioridades.) Para o nosso estudo, interessa classificar os 

impostos em dois grupos: (uma classificação que separa os impostos em dois 

grupos:)
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Aula 1 I. Impostos sobre o faturamento – incidem sobre o faturamento das 

empresas. Vendeu tem que pagar independente da obtenção de lucros. Os 

exemplos clássicos são o ICMS, IPI e ISS;

II. Impostos sobre o lucro – a empresa só irá pagar se obtiver lucro, como é o 

caso do imposto de renda.

b. CONTRIBUIÇÕES - também obrigatórias por lei, porém com seus produtos 

vinculados a determinadas atividades governamentais. Também se dividem 

em:

I. Contribuições sobre o faturamento - como é o caso do PIS e COFINS;

II. Contribuições sobre o lucro - como a CSL.

c. TAXAS – representam a contrapartida que os contribuintes pagam ao governo 

por conta de um serviço prestado pelo órgão governamental.

 O resultado dos negócios pode ser LUCRO ou PREJUÍZO que pode ser assim 

demonstrado:

RECEITA BRUTA

(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O FATURAMENTO (OU VENDAS)

 ICMS, IPI, ISS, PIS, COFINS

= RECEITA LÍQUIDA

(-) CUSTOS (DE PRODUÇÃO OU DE AQUISIÇÃO)

= LUCRO BRUTO

(-) DESPESAS

= RESULTADO (LUCRO OU PREJUÍZO) OPERACIONAL

(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO

 IR e CSL

= LUCRO OU PREJUÍZO APÓS O IR E CSL

(-) PARTICIPAÇÕES (de empregados, administradores, fundos de pensões, etc.)

= RESULTADO (LUCRO OU PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO

Anotações
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Aula 2EVOLUÇÃO DA CIÊNCIA CONTÁBIL. O QUE 
FAZEM OS CONTABILISTAS. COMO ATUA A 
CONTABILIDADE: O FLUXO CONTÁBIL. PRINCIPAIS 
FINALIDADES DA CONTABILIDADE.

1 – EVOLUÇÃO DA CIÊNCIA CONTÁBIL

 A Ciência Contábil está em constante evolução. O marco referencial da 

contabilidade é o estudo desenvolvido pelo Frei Luca Pacioli, em 1494, na Itália. Ele incluiu 

em um de seus livros de matemática, 32 capítulos sobre contabilidade e que chamou 

de Tratado de Conta e Escrituração. Nesse estudo ele desenvolveu o (chamado) Método 

das Partidas Dobradas para efetuar os registros dos fatos que alteram o Patrimônio. Tal 

método revelou-se eficiente para registro e controle das alterações patrimoniais sendo 

utilizado até hoje.

Frei Luca Pacioli

 Atualmente existe um conjunto de órgãos que emitem normas regulando a 

Contabilidade. Dentre os órgãos reguladores temos o Conselho Federal de Contabilidade 

(CFC) que emite as Normas Brasileiras de Contabilidades; o Banco Central; a Comissão 

de Valores Mobiliários (CVM) (órgão governamental que regula o Mercado de Capitais); 

o Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), organismo autônomo, encarregado de 

emitir pronunciamentos sobre assuntos que requeiram esclarecimentos; os Conselhos 

Regionais de Contabilidade (CRCs) encarregados de fiscalizar a profissão contábil e outros.

 Existem também os organismos internacionais encarregados de emitir as Normas 

Internacionais de Contabilidade.

Curso Técnico em Serviços Públicos



98 Instituto Federal - Paraná

N
oç

õe
s 

de
 C

on
ta

bi
lid

ad
e 

Pú
bl

ic
a

Aula 2  As principais leis brasileiras sobre o tema são:

• Lei 4.320/64 que dispõe sobre Orçamento e Contabilidade Pública; e

• Lei 6.404/76 que dispõe sobre as Sociedades por Ações. Esta lei trouxe capítulo 

específico sobre escrituração, especificando quais as Demonstrações Contábeis 

(a lei chamou de Demonstrações Financeiras) que deveriam ser elaboradas e 

qual o seu conteúdo. 

 O Brasil vem desenvolvendo vários estudos e editando normas visando adaptar 

as normas brasileiras de contabilidade às normas internacionais de contabilidade. Nesse 

sentido em dezembro de 2007 foi editada a Lei 11.638 que modificou a Lei 6.404/76. 

Trouxe mudanças substanciais para a contabilidade, e determinou que a CVM ficasse 

encarregada de baixar as normas complementares para o atingimento de tal desiderato.

 No âmbito do CFC foi criado o Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), 

organismo autônomo, composto por estudiosos da Ciência Contábil, ligados a diversas 

instituições, encarregados de emitir pronunciamentos sobre assuntos que requeiram 

esclarecimentos.

 O CPC e a CVM têm emitido conjuntamente vários pronunciamentos esclarecendo 

a forma de tratar os assuntos mais complexos trazidos pela legislação.

 Em dezembro de 2009, foi editada a Medida Provisória 449, convertida na Lei 

11.941, de 27.05.2009, (que promoveu) promovendo mais alterações nas Leis 6.404/76 e 

11.638/08.

 Com relação à Contabilidade Pública, o marco referencial é a Lei 4.320/64 que 

estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e 

balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

 Em termos de normas, a Contabilidade Pública ficou “meio esquecida” por muitos 

anos.

 A Constituição de 1988 trouxe avanço considerável nas normas relativas ao 

orçamento (Título VI DA TRIBUTAÇÃO E DO ORÇAMENTO – CAPÍTULO II – DAS FINANÇAS 

PÚBLICAS) merecendo destaque a instituição e estabelecimento do conteúdo dos 

Instrumentos de Planejamento: Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias 

(LDO) e Orçamentos Anuais (Art. 165 e seguintes da CF/88).

 Cabe destacar também a Portaria 42, abril de 1999, baixada pelo Ministério 

do Orçamento e Gestão para atualizar a discriminação da despesa por funções de que 

tratam a Lei 4.320/64 e estabelecer os conceitos de função, subfunção, programa, projeto, 

atividade, operações especiais, e dar outras providências. A partir daí, passou-se a ter 28 

funções de governo (Legislativa, Judiciária, Administração, Saúde, Educação etc.) e 109 

subfunções.
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Aula 2 Com o advento da Lei Complementar 101/00 – Lei de Responsabilidade Fiscal – 

várias normas impactaram diretamente na contabilidade pública, tendo como exemplo 

as normas de Escrituração e Consolidação das Contas (art. 50), a obrigatoriedade do 

Poder Executivo da União de promover a consolidação (nacional e por esfera de governo), 

das contas dos entes da Federação relativas ao exercício anterior (art.51), o Relatório 

Resumido da Execução Orçamentária (art. 52) – por força do qual, por exemplo, o Balanço 

Orçamentário passou a ser bimestral – o Relatório de Gestão Fiscal e outros. 

 Para que as Contas Públicas Nacionais sejam consolidadas, há a necessidade 

de uniformização de procedimentos da execução orçamentária no âmbito da União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios. Para tanto, os Secretários do Tesouro Nacional e 

do Orçamento Federal baixaram a Portaria Interministerial 163, de 04 de maio de 2001, 

determinando a utilização da mesma classificação de receitas e despesas por todos os 

entes da Federação.

 Com o passar do tempo a Contabilidade Pública passou a ter maior atenção e, 

pode-se dizer que está sofrendo uma revolução.

 Foi criado um grupo de estudos no âmbito do CFC, chamado de Grupo Assessor 

das Normas Brasileiras de Contabilidade Pública aplicadas ao Setor Público – NBCASP – 

composto por expoentes da área, com a missão de elaborar um grupo de normas contábeis 

específicas para o setor público.

 Fruto do trabalho hercúleo desse grupo, após meses de discussão em audiências 

públicas, em novembro/07 o Conselho Federal de Contabilidade, pela Resolução 1.111/07 

aprovou o Apêndice II da Resolução CFC nº. 750/93 sobre os Princípios Fundamentais de 

Contabilidade sob a perspectiva do Setor Público e em 2008 aprovou as seguintes Normas 

Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCASP:

• NBC T 16.1 – Conceituação, Objeto e Campo de Aplicação.

• NBC T 16.2 – Patrimônio e Sistemas Contábeis

• NBC T 16.3 – Planejamento e seus Instrumentos sob o Enfoque Contábil.

• NBC T 16.4 – Transações no Setor Público.

• NBC T 16.5 – Registro Contábil.

• NBC T 16.6 – Demonstrações Contábeis.

• NBC T 16.7 – Consolidação das Demonstrações Contábeis.

• NBC T 16.8 – Controle Interno.

• NBC T 16.9 – Depreciação, Amortização e Exaustão, e

• NBC T 16.10 – Avaliação e Mensuração de Ativos e Passivos em Entidades do 

Setor Público.
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Aula 2  O artigo 50, § 2º da Lei Complementar 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de 

Responsabilidade Fiscal – LRF) estabeleceu que enquanto não for criado o Conselho 

de Gestão Fiscal (previsto no artigo. 67 da mesma LRF) caberá ao Órgão Central de 

Contabilidade da União a edição de normas gerais para a consolidação das contas públicas. 

Através de legislação específica a Secretaria do Tesouro Nacional (STN) tornou-se o Órgão 

Central do Sistema de Contabilidade Federal e, nesta condição, vem emitindo normas 

gerais visando a padronização dos procedimentos para a consolidação das contas públicas 

e entendimentos sobre o processo contábil-orçamentário nos três níveis de governo.

 Cumprindo esse relevante mister, em 2009,a Secretaria do Tesouro Nacional do 

Ministério da Fazenda e a Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão aprovaram a 2ª edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor 

Público válido para o exercício de 2010. Os procedimentos de escrituração contábil devem 

ser adotados de forma facultativa a partir de 2010, e de forma obrigatória a partir de 2012 

pela União, pelos Estados e Distrito Federal, e de 2013 pelos Municípios.

 O manual é composto de 5 (cinco) volumes, a saber:

• Volume I – Procedimentos Contábeis Orçamentários - trata, dentre outros 

assuntos, dos Princípios Orçamentários, das Receitas e Despesas.

• Volume II – Procedimentos Contábeis Patrimoniais - trata dos Princípios 

Contábeis, Patrimônio Público, Critérios de mensurações de Ativos e Passivos e 

das Variações Patrimoniais.

• Volume III – Procedimentos Contábeis Específicos - emvolve aspectos do 

FUNDEB (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica) e de 

Valorização dos Profissionais da Educação, das Parcerias Público-Privadas (PPP), 

do Regime Próprio da Previdência Social (RPPS), Operações de Crédito e Dívida 

Ativa.

• Volume IV – Plano de Contas Aplicado ao Setor Público - dispõe sobre o Plano 

de Contas e Lançamentos Contábeis.

• Volume V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - traz 

disposições e modelo do Balanço Orçamentário (BO), Balanço Financeiro (BF), 

Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP), Balanço Patrimonial (BP), 

Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), Demonstração do Resultado do 

Econômico (DRE), Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) 

e Notas Explicativas (NE).

 Para os profissionais envolvidos com o tema não há dúvida de que o Manual em 

comento reveste-se de importância fundamental. Todos os volumes estão disponíveis 

no endereço eletrônico: http://www.tesouro.gov.br/contabilidade_governamental/

procedimentos.asp
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Aula 2 Merecem destaque também os vários grupos de estudos constituídos no âmbito 

do Governo Federal (STN e MPOG), chamados de Grupos Técnicos (GT) sobre os assuntos 

tratados nos manuais citados e sobre os Manuais de Demonstrativos Fiscais, sendo que o 

Governo Federal oportunizou aos interessados a participação nas discussões. Tais grupos 

vêm contribuindo significativamente para o aprimoramento desses materiais de estudo.

 Outro assunto que vem gerando expectativa dos profissionais do setor é a 

aprovação de alterações na legislação referente ao orçamento e contabilidade pública, 

especialmente quanto à Lei 4.320/64 e o Decreto Lei 200, de 25.02.1967 cujos projetos 

estão em trâmite no Legislativo Federal.

 Tal como aconteceu com a Contabilidade Societária, a Contabilidade Pública 

está passando por um processo de reformulação para alinhamento com as Normas 

Internacionais de Contabilidade Pública, o que exigirá muito empenho e dedicação 

dos profissionais da área. Mas acredita-se que trará grande contribuição para a correta 

aplicação dos recursos públicos e a transparência que a sociedade deseja e merece.

2 – O QUE FAZEM OS CONTABILISTAS

•  Os contabilistas desenvolvem inúmeras atividades no âmbito de suas 

atribuições cabendo destacar:

• Coletam, analisam, estudam e interpretam dados sobre os fatos que alteram 

o patrimônio e o resultado das entidades; registram tais fatos de acordo com 

técnicas específicas e extraem os relatórios contábeis;

• Analisam os relatórios contábeis para diagnosticar, estudar alternativa e 

vislumbrar riscos e oportunidades;

• Produzem e gerenciam informações econômico-financeiras, visando subsidiar o 

planejamento, controle e tomada de decisões;

• Desenvolvem atividades para mensuração das riquezas e otimização de 

resultados, dentre outros.

São Mateus
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Aula 2 3 – COMO ATUA A CONTABILIDADE – O FLUXO CONTÁBIL

 Para atingir suas finalidades, a Contabilidade utiliza técnicas específicas inerentes 

ao processo contábil. Em qualquer entidade, para que os registros contábeis sejam 

completos e adequados há necessidade de seguir alguns procedimentos, tais como: 

• Identificar os fatos que alteram o patrimônio da entidade; 

• Comprovar os fatos através de documentação idônea;

• Registrar em livros próprios (Livro Diário, Livro Razão e outros Livros Auxiliares) 

através da técnica de escrituração; 

• Extrair os relatórios contábeis para verificar os efeitos dos fatos contábeis 

ocorridos durante o exercício no resultado e no patrimônio da entidade objeto 

da escrituração; 

• Proceder à conferência da escrituração o que se faz através da técnica contábil 

denominada Auditoria;

• Analisar e interpretar os relatórios contábeis valendo-se da técnica contábil 

denominada Análise de Balanços; 

• Fornecer informações aos usuários da contabilidade (quem faz uso dos dados 

contábeis) para Planejamento, Controle e Tomada de Decisões.

 O gráfico a seguir resume como ocorre o fluxo contábil em uma entidade:

Identifica os fatos 

contábeis
Comprova Registra

Extrai os 

Relatórios (1)
Confere

Analisa e 

Interpreta

Fornece

Informações
Usuários

Controle, Planejamento e 

Tomada de Decisão

(1) Os relatórios contábeis são vários. Alguns são obrigatórios e outros facultativos. 

A Lei 6.404/76 e suas alterações determinam à elaboração das seguintes Demonstrações 

Financeiras:

1. BP – Balanço Patrimonial – demonstra a situação patrimonial da empresa em 

determinado momento e, obrigatoriamente, no fim do exercício.

2. DRE – Demonstração do Resultado do Exercício – demonstra as Receitas, 

Deduções da Receitas (Impostos sobre o Faturamento, Vendas Canceladas, 

Devoluções de Vendas, Descontos e Abatimentos Incondicionais), Custos, 

Despesas, Participações no Resultado (Impostos sobre o Lucro, Participações 

de Empregados, Administradores etc.) e o Resultado (Lucro ou Prejuízo).

3. DLPA – Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados – demonstra as 

variações ocorridas nos lucros ou prejuízos da empresa;
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Aula 24. DMPL. – Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – substitui a DLPA 

e mostra a variação no Patrimônio Líquido da empresa.

5. DFC – Demonstração dos Fluxos de Caixa – demonstra as variações ocorridas no 

Fluxo de Caixa da empresa.

6. DVA. – Demonstração do Valor Adicionado – demonstra quanto de riqueza a 

empresa criou e de que forma foi distribuída essa riqueza.

7. Notas Explicativas – são quadros, demonstrações e explicações complementares 

sobre a situação econômica e financeira da empresa, inclusive de natureza 

ambiental.

OBSERVAÇÕES:

1 – Em se tratando de companhia aberta, esta deverá elaborar, ao invés da DLPA, 

a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) por exigência da 

CVM.

2 - A elaboração da DFC não é obrigatória para a companhia fechada com 

patrimônio líquido inferior a R$ 2 milhões na data do balanço.

3 – A DVA é obrigatória só para as Companhias Abertas.

4 – A obrigatoriedade de elaboração das Demonstrações Financeiras nos moldes 

aqui expostos é extensiva às companhias de grande porte (aquelas que possuam 

no exercício social anterior ativo total superior a R$ 240 milhões ou receita bruta 

anual superior a R$ 300 milhões) mesmo que não sejam constituídas na forma 

de S.A (Art. 3º da Lei 11.638/07).

5 - As demonstrações elaboradas pelas companhias abertas e pelas sociedades 

de grande porte, mesmo que não sejam constituídas sob a forma de S.A deverão 

ser auditadas por auditores independentes registrados na CVM.

6 – Existem inúmeros relatórios que podem ser extraídos conforme a necessidade 

do cliente.

 Nota-se, portanto, que a Contabilidade é um instrumento de gestão e para atingir 

sua finalidade adota os seguintes procedimentos:

• Coleta dados visando identificar os fatos que provocam ou venham a provocar 

alterações patrimoniais;

• Comprova os fatos através de documentação idônea;

• Registra estes fatos através da Técnica de Escrituração;
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Aula 2 • Extrai os Relatórios resumidos como produto dos registros;

• Confere através da Técnica da Auditoria;

• Analisa e Interpreta (Análise de Balanços) os dados constantes dos relatórios; 

• Fornece as informações obtidas.

4 – PRINCIPAIS FINALIDADES DA CONTABILIDADE

 São inúmeras as finalidades da contabilidade, cabendo destacar:

• Analisar, registrar, controlar e demonstrar os fatos ocorridos no patrimônio;

• Fornecer informações sobre a composição do patrimônio;

• Fornecer informações sobre as variações patrimoniais;

• Apurar e demonstrar o resultado (lucro ou prejuízo) do exercício;

• Assegurar o controle do patrimônio;

• Fornecer informações econômicas e financeiras, tais como fluxo de caixa, custo 

dos produtos, preço de venda, rentabilidade, etc.;

• Subsidiar na avaliação da gestão;

• Informar sobre desempenho, evolução, riscos e oportunidades que a empresa 

está sujeita;

• Mensurar a riqueza das entidades;

• Auxiliar no processo decisório;

• Revelar tendências.

Dentro deste prisma entendemos como:

• Planejamento - o estudo e análise das diversas alternativas que se apresentam, 

visando a escolha da mais adequada ao atingimento dos objetivos propostos;

• Tomada de decisão - ato pelo qual o ente responsável decide qual alternativa 

deve ser adotada;

• Controlar o patrimônio - verificar se este está sendo gerido de acordo com as 

diretrizes e políticas traçadas pela administração;

• Apurar o resultado - demonstrar sistematicamente, de acordo com as normas 

vigentes e consoantes técnicas adequadas, o resultado das operações, isto é, 

lucro ou prejuízo;
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Aula 2• Demonstrar a situação patrimonial - apresentar os relatórios contábeis 

espelhando a situação do patrimônio, bem como a evolução da riqueza 

patrimonial da entidade (pessoa física ou jurídica) em estudo.

Para refletir

“Nada ou muito pouca coisa funcionaria sem essa categoria tão modesta 
quanto necessária, que não aparece, mas está para a sociedade como o 
oxigênio para os pulmões.” (Jornalista Carlos Chagas em artigo denominado 
“Que falta fazem os contabilistas”). 

“Uma empresa sem boa contabilidade é como um barco, em alto-mar, sem 
bússola, totalmente à deriva” (Prof. José Carlos Marion, em Contabilidade Básica, 10ª edição, p. 28).

Anotações
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Aula 3 NORMAS, PRINCÍPIOS E CONVENÇÕES 
CONTÁBEIS. PRINCIPAIS CONCEITOS.

1 – NORMAS, PRINCÍPIOS1 E CONVENÇÕES CONTÁBEIS

 Para cada atividade contábil existe uma norma reguladora, por exemplo, norma 

regulando a documentação contábil, as informações contábeis, o balanço patrimonial, 

a profissão de auditor, etc. e todas deverão ser obedecidas pelos contabilistas. Essas 

normas:

• São baixadas pelo CFC

• Chamam-se Normas Brasileiras de Contabilidade 

• Classificam-se em Profissionais (NBC-P) que estabelecem regras de conduta 

para o exercício profissional e Técnicas (NBC-T) que estabelecem conceitos 

doutrinários, regras e procedimentos aplicados de Contabilidade.

• Estão em consonância com os Princípios de Contabilidade

• Os PCs constituem o fundamento das normas.

• Princípios Fundamentais de Contabilidade são as regras básicas para a 

escrituração dos fatos, para a apuração dos resultados e apresentação das 

demonstrações contábeis de maneira uniforme.

• Convenções Contábeis são restrições de amplitude dos princípios. São 

instrumentos que objetivam delimitar a abrangência dos princípios.

 Os Princípios:

• São macrorregras;

• Representam a essência das doutrinas e teorias relativas à ciência contábil;

• Têm como objetivos uniformizar a terminologia, aproximar a imagem fiel do 

patrimônio e guiar as normas gerais reguladoras da contabilidade;

• São regras básicas, de uso obrigatório, para a escrituração, apuração e 

apresentação dos resultados;

• Sua inobservância constitui infração ao Código de Ética Profissional;

1    A resolução do Conselho Federal de Contabilidade nº 1282 de 28/05/2010 atualizou e consolidou dispositivos da Resolu-
ção CFC 750/93, que dispõe sobre os Princípios Fundamentais de Contabilidade e determinou no artigo 1º que os Princípios 
Fundamentais de Contabilidade passam a denominar-se “Princípios de Contabilidade (PC)”.

Instituto Federal - Paraná
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Aula 3• Tornam-se geralmente aceitos pelo consenso profissional devido à utilidade, 

objetividade e praticidade.

 De acordo com a Resolução do CFC, os Princípios Fundamentais de Contabilidade 

são:

I.  o da Entidade;

II.  o da Continuidade;

III.  o da Oportunidade;

IV.  o do Registro pelo Valor Original;

V.  o da Competência;

VI. o da Prudência.

 A seguir apresentamos, resumidamente, o significado de cada princípio. 

Recomenda-se àqueles que tenham interesse em se aprofundar no assunto, a leitura 

integral do conteúdo da Resolução CFC 750/93 e alterações posteriores que tratam do 

assunto.

PRINCÍPIO SIGNIFICADO

PRINCÍPIO DA 

ENTIDADE

• Estabelece a necessidade de diferenciar o patrimônio da 

sociedade, do patrimônio dos sócios, acionistas ou proprietário 

individual

• Reconhece o Patrimônio como objeto da Contabilidade;

• O patrimônio da entidade tem vida autônoma das pessoas 

que a constituem;

PRINCÍPIO DA 

CONTINUIDADE

• A CONTINUIDADE ou não da ENTIDADE, sua vida estabelecida 

ou provável, deve ser considerada quando da classificação 

e avaliação das mutações patrimoniais, quantitativas e 

qualitativas;

• A continuidade influencia o valor econômico dos ativos e, em 

muitos casos, o valor e vencimento dos passivos;

• A continuidade das atividades operacionais de uma entidade 

deve ser presumida indefinidamente pela Contabilidade 

(Postulado da Continuidade), até que surjam evidências em 

contrário bastante fortes, tais como histórico persistente de 

prejuízos, iminência de liquidação, etc., quando então tais 

circunstâncias deverão ser relatadas nas demonstrações. 
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Aula 3

PRINCÍPIO DA 

OPORTUNIDADE

• Refere-se, simultaneamente, à tempestividade e à integridade 

do registro das variações patrimoniais;

• Os registros contábeis devem ser efetuados imediatamente e 

na extensão correta, independentemente das causas que as 

originaram;

• Desde que tecnicamente estimável, o registro das variações 

patrimoniais deve ser feito mesmo na hipótese de somente 

existir razoável certeza de sua ocorrência;

• O registro compreende os elementos quantitativos e 

qualitativos, contemplando os aspectos físicos e monetários;

• A preocupação é registrar logo e registrar tudo.

PRINCÍPIO DO 

REGISTRO PELO 

VALOR ORIGINAL

Os componentes do patrimônio devem ser registrados 

pelos valores originais das transações com o mundo exterior. Disso 

resulta:

I. A avaliação dos componentes patrimoniais deve ser feita com 

base nos valores de entrada;

II. Uma vez integrado no patrimônio, o bem, direito ou obrigação 

não poderão ter alterados os seus valores intrínsecos, 

admitindo-se tão somente, sua decomposição em elementos 

e/ou agregação, parcial ou integral, a outros elementos 

patrimoniais;

III. O valor original será mantido enquanto o componente 

permanecer como parte do patrimônio, inclusive quando da 

saída deste;

IV. O uso da moeda do País na tradução do valor dos componentes 

patrimoniais constitui imperativo de homogeneização 

quantitativa dos mesmos

PRINCÍPIO DA 

COMPETÊNCIA

• As receitas e as despesas devem ser incluídas na apuração do 

resultado do período em que ocorrer, sempre simultaneamente 

quando se correlacionarem, independentemente de 

recebimento ou pagamento;

• O reconhecimento simultâneo das receitas e despesas, quando 

correlatas, é consequência natural do respeito ao período em 

que ocorrer a sua geração;

• Este princípio determina quando se consideram realizadas as 

receitas e quando se consideram incorridas as despesas.
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Aula 3

PRINCÍPIO DA 

PRUDÊNCIA

• O princípio da PRUDÊNCIA determina a adoção do menor valor 

para os componentes do ATIVO e do maior para os do PASSIVO, 

sempre que se apresentarem alternativas igualmente válidas 

para a quantificação das mutações patrimoniais que alterem o 

patrimônio líquido.

• Impõe a escolha da hipótese de que resulte menor patrimônio 

líquido, quando se apresentarem opções igualmente aceitáveis 

diante dos demais Princípios Fundamentais de Contabilidade.

As Convenções Contábeis: 

• São limitações acerca da abrangência dos princípios;

• São regras que restringem a aplicação dos princípios ou complementam o 

conteúdo destes;

Convenções:

1. da Objetividade;

2. da Materialidade;

3. do Conservadorismo;

4. da Consistência.

 Em síntese, tais convenções consistem em:

CONVENÇÃO SIGNIFICADO

DA OBJETIVIDADE

• A contabilidade deve adotar critérios baseados em 

elementos comprobatórios, objetivos claros, concretos que 

não despertem dúvidas ou polêmicas e sem preferência a 

determinada operação, sócio ou acionista.

• Entre um julgamento pessoal (subjetivo) devemos optar por 

aquele que possa ser comprovado objetivamente (Notas 

Fiscais, contratos, etc.).

 O IBRACON assim se pronuncia:

 Para procedimentos igualmente relevantes, resultantes 

da aplicação dos princípios, preferir-se-ão, em ordem 

decrescente:

a) os que puderem ser comprovados por documentos e critérios 

objetivos (notas fiscais, normas legais e atos normativos 

regulamentares, por exemplo);

b) os que puderem ser corroborados por consenso de pessoas 

qualificadas da profissão, reunidas em comitês de pesquisa 

ou entidades que tenham autoridade a respeito de princípios 

contábeis.
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Aula 3

DA MATERIALIDADE

• Esta convenção estabelece que não se deve desperdiçar 

tempo e dinheiro com controles detalhados de valores 

irrelevantes em relação ao total do patrimônio. Em tais casos 

é aconselhável se estabelecer uma relação custo-benefício, 

para decidir sobre a mantença ou não do controle.

• Advirta-se, porém, que não se pode, em nome da 

materialidade, abandonar controles e procedimentos que 

possam prejudicar a correta formalização dos registros 

contábeis.

DO 

CONSERVADORISMO

• O contador (e por extensão a própria Contabilidade) 

deve adotar uma postura prudente e cautelosa quando 

se deparar com alternativas igualmente válidas. Nesse 

caso, deve escolher aquela que resulte menor Patrimônio 

Líquido; que resulte menor valor para o Ativo e maior para 

as Obrigações. Não deve antecipar receitas, e sim apropriar 

todas as despesas possíveis para evitar demonstrar lucro 

irreal.

 OBS.: A Resolução CFC trata esta convenção como 

Princípio da Prudência.

DA CONSISTÊNCIA

• Os critérios utilizados num período contábil devem ser 

mantidos nos períodos subsequentes, para não acarretar 

prejuízos à comparabilidade das demonstrações contábeis.

• Os critérios devem ser uniformes, e havendo mudança 

de critérios deve ser evidenciado nas demonstrações e 

demonstrado seus efeitos.

2 – OUTROS PRINCÍPIOS

Embora não constem como tais, infere-se da sobredita Resolução que várias regras 

implícitas no texto dos Princípios citados, podem por sua importância ser tratados como 

verdadeiros Princípios. Como exemplo, temos:

IMAGEM FIEL DO PATRIMÔNIO: “O registro deve ensejar o reconhecimento 

universal das variações ocorridas no patrimônio da ENTIDADE”.

Essa expressão está contida no Princípio da OPORTUNIDADE e é defendida por 

Antônio Lopes Sá.

PADRÃO MONETÁRIO: “(...) o uso da moeda do País na tradução do valor dos 

componentes patrimoniais constitui imperativo de homogeneização quantitativa”.

Incluso no princípio do Registro pelo Valor Original.

DO CONFRONTO ENTRE AS RECEITAS E DESPESAS: “O reconhecimento simultâneo 

das receitas e despesas, quando correlatas, é consequência (...)”.
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Curso Técnico em Serviços Públicos

Aula 3DA REALIZAÇÃO DA RECEITA: “As receitas consideram-se realizadas (...)”.

Além desses princípios, existem autores que elencam uma série de práticas 

consagradas no meio contábil, e as elevam à categoria de princípios, como exemplo: da 

periodicidade; das Demonstrações Contábeis; da Formalização dos Registros Contábeis; 

da Qualificação e Quantificação dos Bens Patrimoniais; da Terminologia Contábil; dos Atos 

e Fatos Aleatórios, e outros.

3 – PRINCIPAIS CONCEITOS

A Contabilidade é considerada a linguagem dos negócios e, por esse motivo, adota 

uma série de termos próprios. A seguir, apresentamos alguns termos e conceitos utilizados 

nos meios contábeis, visando facilitar o entendimento dos assuntos posteriormente 

apresentados.

CONTABILIDADE: Ciência que estuda, registra, controla, analisa e interpreta os fatos 

ocorridos no Patrimônio das Entidades.

OBJETO: estudo do patrimônio das entidades com ou sem fins lucrativos.

TÉCNICAS CONTÁBEIS: meios que a contabilidade utiliza para atingir seus fins. São 

as seguintes:

ESCRITURAÇÃO: é o registro dos fatos contábeis que afetam o patrimônio. Consiste 

em registrar em livros próprios os fatos administrativos que ocorrem na empresa.

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: são relatórios que demonstram a composição e 

as variações do patrimônio e do resultado. São elas: Balanço Patrimonial, DRE, DLPA ou 

DMPL e DOAR.

ANÁLISE DE BALANÇOS: técnica que consiste na decomposição, análise e 

interpretação das demonstrações contábeis.

AUDITORIA CONTÁBIL: exame e revisão dos registros contábeis, visando verificar 

sua exatidão, prevenir ou identificar fraudes e sugerir medidas corretivas.

FINALIDADE PRINCIPAL: fornecer informações aos usuários da contabilidade para 

fins de controle, planejamento e tomada de decisão. 

USUÁRIOS DA CONTABILIDADE: pessoas, órgãos e entidades que fazem uso das 

informações contábeis: diretores, gerentes, administradores, investidores, bancos 

fornecedores, governo, sindicatos, etc.

RAMOS DA CONTABILIDADE: Geral ou Financeira, Bancária, Pública, Comercial, 

Agrícola, de Custos, etc.

ÓRGÃOS NORMATIZADORES: órgãos que emitem normas que influenciam na 

contabilidade: 
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Aula 3 • Conselho Federal de Contabilidade - CFC;

• Conselho Regional de Contabilidade - CRC;

• IBRACON - Instituto Brasileiro de Contadores;

• CVM - Comissão de Valores Mobiliários;

• BACEN - Banco Central do Brasil;

• Órgãos Internacionais: IASB, INTOSAI, etc.

• Outros

PROFISSIONAIS CONTÁBEIS: de 2º grau são os Técnicos em Contabilidade e os de 

nível superior são os Contadores. Ambos são chamados Contabilistas.

ESPECIALIZAÇÃO: os profissionais da área contábil podem tornar-se especialistas 

em determinados assuntos. Dentre os especialistas encontram-se analistas contábeis, 

auditores contábeis (interno ou externo), peritos contábeis, professores e outros.

GESTÃO: entende-se como gestão o conjunto de acontecimentos - atos e fatos 

administrativos - que ocorrem na empresa.

Embora esses acontecimentos ocorram de forma contínua no tempo, para efeitos 

de apuração do resultado ela é dividida em períodos administrativos, chamados de 

exercícios.

EXERCÍCIO CONTÁBIL OU SOCIAL: compreende o período de tempo normalmente 

de um ano, quase sempre coincidente com o ano civil, em que se realizam as atividades da 

empresa, e ao final do qual se deve apurar o resultado econômico respectivo.

REGIMES CONTÁBEIS: existem dois regimes contábeis para apuração do resultado 

do exercício, quais sejam:

• REGIME DE CAIXA: quando se adota este regime, os registros contábeis são 

efetuados no momento em que os valores são pagos ou recebidos. Assim, 

consideram-se na apuração do resultado do exercício, somente os valores 

pagos e recebidos no período.

• REGIME DE COMPETÊNCIA: quando se utiliza este regime, considera-se como 

de competência do exercício - compete, pertence ao exercício - todas as receitas 

realizadas e as despesas incorridas no período independente do recebimento 

ou do pagamento.A adoção do Regime de Competência faz com que o resultado 

seja evidenciado de forma mais adequada, por isso é adotado universalmente, 

bem aceito e recomendado pela legislação societária e fiscal.

GASTO: expressão ampla que significa qualquer sacrifício realizado pela empresa. 

É qualquer pagamento ou promessa de pagamento para obtenção de um benefício, bens 

ou serviços.
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Aula 3DESEMBOLSO: é a entrega do numerário para efetuar um gasto. Pagamento pela 

aquisição de um bem ou serviço.

CUSTO: é quanto à empresa gasta para deixar o produto ou mercadoria em condições 

de vendas. Na empresa industrial engloba os gastos com mão de obra, matéria-prima e 

gastos indiretos de fabricação. É o preço de compra das mercadorias ou de produção dos 

produtos.

Na empresa comercial abarca os gastos com mercadoria, fretes, seguros, 

embalagens, impostos não recuperáveis, enfim, todos os gastos até que a mercadoria 

esteja em condições de venda.

Cuidado especial deve ser tomado para não confundir Custo com Custo das 

Mercadorias Vendidas (CMV). Aquele representa os gastos totais para aquisição ou 

produção de todas as mercadorias ou produtos para revenda, enquanto que CMV 

representa quanto custou para a empresa apenas as mercadorias vendidas e entregues 

ao cliente.

Nas empresas prestadoras de serviços envolve a mão de obra e os materiais 

necessários à prestação do serviço.

INVESTIMENTOS: são gastos efetuados em bens e direitos de vida útil longa, 

adquiridos com intenção de que o mesmo permaneça na empresa, ou que irão produzir 

rendimentos em períodos futuros.

DESPESAS: são gastos não compreendidos nos custos, que a empresa efetua para 

obter receitas. É todo o sacrifício que a empresa faz para auferir as receitas. Provoca 

uma diminuição do Ativo ou aumento do Passivo, sendo que a empresa não recebe 

necessariamente um produto em troca, mas sim um benefício. Provoca diminuição de 

riqueza da empresa. As despesas estão divididas em:

I. DESPESAS OPERACIONAIS: são aquelas necessárias para operacionalizar a 

empresa, quais sejam:

• DESPESAS DE VENDAS – necessárias à colocação do produto no mercado;

• DESPESAS FINANCEIRAS – referem-se ao custo do capital obtido;

• DESPESAS ADMINISTRATIVAS – necessárias para administrar, gerir a empresa;

• OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS – necessárias à operacionalização da 

empresa e que não podem ser enquadradas entre as acima mencionadas.

II. DESPESAS NÃO OPERACIONAIS2: não necessárias à operacionalização da 

empresa.

2    Embora a MP 449/08 convertida na Lei nº 11.941/09 tenha eliminado os termos não-operacionais tanto 
para receita como para a despesa, substituindo-os por outras receitas e outras despesas, mantivemos a no-
menclatura para efeitos didáticos.
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Aula 3 PERDAS: consumo de bem ou serviço de forma involuntária, anormal.

RECEITAS: correspondem ao produto das vendas e serviços, aluguéis e juros que 

provocam aumento do ativo e da riqueza da empresa. Estão divididas em:

I. RECEITAS OPERACIONAIS: advindas das atividades da empresa previstas nos 

atos constitutivos. Subdividem-se em:

• RECEITA OPERACIONAL BRUTA: representa o total das vendas dos bens e 

serviços que constituem a atividade principal da empresa.

• RECEITA LÍQUIDA: é a receita bruta menos as deduções e abatimentos. As 

principais deduções são os impostos e contribuições incidentes sobre as 

vendas, tais como ICMS, IPI, ISS, PIS e COFINS, além das devoluções de vendas 

e as vendas canceladas.

• OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS: são as que mesmo não constituindo a 

atividade principal da empresa, com ela tem estreita ligação, por exemplo, a 

venda de sucatas.

II. RECEITAS NÃO OPERACIONAIS: são aquelas receitas advindas de atividades 

estranhas ao objeto principal da empresa.

ENCARGOS: significa a recuperação do capital empregado em bens e direitos 

de natureza permanente que vão sendo consumidos gradualmente. Os encargos mais 

comuns e que interessam ao nosso estudo, recebem o nome de depreciação, amortização 

e exaustão, que serão oportunamente estudados.

AJUSTES: para atender o regime de competência faz-se necessário proceder, ao 

final do exercício, aos acertos nas contas de resultado. A estes acertos, denominam-se 

ajustes.

CONTAS: é nome técnico dado aos agrupamentos de elementos patrimoniais e 

de resultado. É um recurso contábil para se efetuar o registro dos fatos que alteram o 

patrimônio.

DÉBITO E CRÉDITO: são convenções contábeis para representar a aplicação e origem 

de recursos. Débito significa aplicação de recursos, e crédito significa origens de recursos.

MÉTODO DAS PARTIDAS DOBRADAS: é o método universalmente utilizado para 

se efetuar o registro dos fatos contábeis e significa que todo fato será registrado pelo 

menos em duas contas, uma representando a origem e a outra a aplicação dos recursos. 

Portanto, a todo débito corresponde um ou mais créditos cujas somas se equivalem, isto 

é, “A soma dos débitos deve ser igual à soma dos créditos”.

ATOS ADMINISTRATIVOS: são as atitudes tomadas pelos administradores e que não 

provocam, de imediato, alterações no patrimônio.
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Aula 3FATOS ADMINISTRATIVOS: são os acontecimentos que ocorrem e provocam 

alterações no patrimônio.

Anotações
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Aula 4 PATRIMÔNIO: COMPONENTES E SITUAÇÕES 
PATRIMONIAIS

1 – PATRIMÔNIO

 O patrimônio é o objeto de estudo da contabilidade, e é constituído pelo conjunto 

de bens, direitos e obrigações passíveis de avaliação econômica, pertencente a uma ou 

mais pessoas físicas ou jurídicas. Seus elementos componentes são:

I. BENS: Coisas suscetíveis de avaliação econômica capazes de satisfazer uma 

necessidade. 

Existem várias classificações para os bens. Mas para o nosso estudo, interessa-nos 

somente as classificações a seguir:

• Bens corpóreos ou tangíveis: são aqueles que possuem existência física 

(veículos, móveis, etc.);

• Incorpóreos ou intangíveis: são aqueles que não possuem existência física 

(marcas e patentes, fundo de comércio, etc.);

• Bens Móveis: aqueles que podem ser transferidos de um lugar para outro sem 

alterar a substância (móveis e utensílios, veículos, etc.);

• Bens Imóveis: os quais não podem ser transferidos de um lugar para outro sem 

alterar a substância (edificações, instalações, etc.).

II. DIREITOS: conjunto de valores que a entidade tem a receber, por exemplo: 

duplicatas a receber, títulos a receber, etc.

III. OBRIGAÇÕES: conjunto de valores que a entidade tem a pagar a terceiros, por 

exemplo: salários a pagar, contas a pagar, duplicatas a pagar, etc.

ELEMENTOS COMPONENTES: 

ATIVO: bens e direitos que a empresa possui. 

Elementos positivos, produtivos. Aplicação de 

recursos.

PASSIVO: obrigações da empresa. Elementos 

negativos. Origens de Recursos.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO: representa valor investido 

pelos sócios mais a parte não distribuída dos lucros. 

Origens de recursos.

EQUAÇÃO FUNDAMENTAL 

DO PATRIMÔNIO:

ATIVO = PASSIVO + 

PAT. LIQ. (A = P + PL)

ATIVO - PASSIVO = 

PAT. LIQ. (A - P = PL)

Instituto Federal - Paraná
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Aula 4REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DO PATRIMÔNIO

(+)    ATIVO (-)        PASSIVO + PL

BENS

+

DIREITOS

OBRIGAÇÕES

+

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

SITUAÇÕES PATRIMONIAIS

Superavitária: Ativo > Passivo => PL +

Nula: Ativo = Passivo =>PL = 0

Deficitária: Ativo < Passivo => PL -

ASPECTOS DO PATRIMÔNIO

• QUALITATIVO: diz respeito à qualificação (qualidade) dos elementos 

patrimoniais. Ex: Disponibilidades = caixa; Bancos; Direitos Realizáveis = Contas 

a Receber; Clientes; etc.

• QUANTITATIVO: refere-se a quanto vale (quantidade) os elementos patrimoniais.

• FINANCEIRO: refere-se ao estado de liquidez, à capacidade de pagamento e a 

possibilidade de conversão em espécie dos elementos patrimoniais.

• ECONÔMICO: compreende o conjunto de bens e direitos, menos obrigações, e 

sua capacidade de gerar lucros; valor potencial do patrimônio.

• JURÍDICO: é o complexo de relações jurídicas (bens, direitos e obrigações) de 

uma pessoa.

• CONTÁBIL: é a maneira como o Patrimônio é apresentado, através do balanço, 

com o agrupamento dos elementos de forma homogênea.

 OBSERVAÇÃO: 

As obrigações representam o passivo propriamente dito, isto é, aquelas 

obrigações exigíveis. São também chamadas de Capital de Terceiros por 

representar recursos de terceiros aplicados na empresa.

O ativo é também conhecido como o “lado positivo” do patrimônio. Positivo 

no sentido de produtivo, enquanto que o passivo é representado pelo sinal 

negativo, por representar o que a empresa deve a terceiros (passivo) ou aos 

sócios (patrimônio líquido).
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Aula 5 FORMAÇÃO E ALTERAÇÕES PATRIMONIAIS

Existem inúmeros fatos que alteram o patrimônio das entidades. Tais fatos devem 

ser registrados pela contabilidade. A seguir demonstramos simplificadamente alguns fatos 

que provocam alteração no patrimônio de determinada empresa. Apresentamos o fato e 

a representação de como ficou o patrimônio após cada fato. Para facilitar o entendimento, 

omitimos alguns detalhes, como a apuração do custo das mercadorias vendidas, visto 

que o objetivo neste momento é transmitir noções de como o patrimônio se altera com a 

ocorrência dos fatos.

1) Integralização do Capital em dinheiro no valor de R$ 100.000,00.

SITUAÇÃO PATRIMONIAL APÓS O FATO

ATIVO PASSIVO

Caixa 100.000 Capital social 100.000
TOTAL DO ATIVO 100.000 TOTAL DO PASSIVO 100.000

2) Compra de um veículo à vista por R$ 15.000,00.

SITUAÇÃO PATRIMONIAL APÓS O FATO
ATIVO PASSIVO
Caixa 85.000 Capital social 100.000
Veículos 15.000
TOTAL DO ATIVO 100.000 TOTAL DO PASSIVO 100.000

3) Compra de móveis e utensílios à vista, R$ 3.000,00.

SITUAÇÃO PATRIMONIAL APÓS O FATO
ATIVO PASSIVO
Caixa 82.000 Capital social 100.000
Veículos 15.000
Móveis e utensílios 3.000
TOTAL DO ATIVO 100.000 TOTAL DO PASSIVO 100.000

4) Compra de veículo a prazo, R$ 40.000,00.

SITUAÇÃO PATRIMONIAL APÓS O FATO
ATIVO PASSIVO
Caixa 82.000 Contas a pagar 40.000
Veículos 55.000
Móveis e utensílios 3.000 Capital social 100.000
TOTAL DO ATIVO 140.000 TOTAL DO PASSIVO 140.000

Instituto Federal - Paraná
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Aula 55) Compra à vista de mercadorias para revenda, R$ 20.000,00.

SITUAÇÃO PATRIMONIAL APÓS O FATO
ATIVO PASSIVO
Caixa 62.000 Contas a pagar 40.000
Veículos 55.000
Móveis e utensílios 3.000 Capital social 100.000
Mercadorias 20.000
TOTAL DO ATIVO 140.000 TOTAL DO PASSIVO 140.000

6) Venda à vista das mercadorias com lucro de R$ 5.000,00 totalizando R$ 

25.000,00.

SITUAÇÃO PATRIMONIAL APÓS O FATO
ATIVO PASSIVO
Caixa 87.000 Contas a pagar 40.000
Veículos 55.000 Capital social 100.000
Móveis e utensílios 3.000 Lucros acumulados 5.000

TOTAL DO ATIVO 145.000 TOTAL DO PASSIVO 145.000

7) Pagamento de despesas (água, luz e telefone), R$ 3.000,00.

SITUAÇÃO PATRIMONIAL APÓS O FATO
ATIVO PASSIVO
Caixa 84.000 Contas a pagar 40.000
Veículos 55.000 Capital social 100.000
Móveis e utensílios 3.000 Lucros acumulados 2.000

TOTAL DO ATIVO 142.000 TOTAL DO PASSIVO 142.000

8) Depósito no Banco, R$ 10.000,00.

SITUAÇÃO PATRIMONIAL APÓS O FATO
ATIVO PASSIVO
Caixa 74.000 Contas a pagar 40.000
Veículos 55.000 Capital social 100.000
Móveis e utensílios 3.000 Lucros acumulados 2.000
Bancos 10.000
TOTAL DO ATIVO 142.000 TOTAL DO PASSIVO 142.000

9) Compra de um imóvel à vista, R$ 15.000,00.

SITUAÇÃO PATRIMONIAL APÓS O FATO
ATIVO PASSIVO
Caixa 59.000 Contas a pagar 40.000
Veículos 55.000 Capital social 100.000
Móveis e utensílios 3.000 Lucros acumulados 2.000
Bancos 10.000
Imóveis 15.000
TOTAL DO ATIVO 142.000 TOTAL DO PASSIVO 142.000
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Aula 5 10) Compra de computadores a prazo, R$ 1.000,00.

SITUAÇÃO PATRIMONIAL APÓS O FATO
ATIVO PASSIVO
Caixa 59.000 Contas a pagar 41.000
Veículos 55.000 Capital social 100.000
Móveis e utensílios 3.000 Lucros acumulados 2.000
Bancos 10.000
Imóveis 15.000
Computadores 1.000
TOTAL DO ATIVO 143.000 TOTAL DO PASSIVO 143.000

11) Compra a prazo de mercadorias para revenda, R$ 30.000,00.

SITUAÇÃO PATRIMONIAL APÓS O FATO
ATIVO PASSIVO
Caixa 59.000 Contas a pagar 41.000
Veículos 55.000 Fornecedores 30.000
Móveis e utensílios 3.000
Bancos 10.000
Imóveis 15.000 Capital social 100.000
Computadores 1.000 Lucros acumulados 2.000
Mercadorias 30.000
TOTAL DO ATIVO 173.000 TOTAL DO PASSIVO 173.000

12) Venda à vista das mercadorias compradas no item 11 com lucro de 50%, 

totalizando R$ 45.000,00.

SITUAÇÃO PATRIMONIAL APÓS O FATO
ATIVO PASSIVO
Caixa 104.000 Contas a pagar 41.000
Veículos 55.000 Fornecedores 30.000
Móveis e utensílios 3.000
Bancos 10.000
Imóveis 15.000 Capital social 100.000
Computadores 1.000 Lucros acumulados 17.000
TOTAL DO ATIVO 188.000 TOTAL DO PASSIVO 188.000

13) Compra de mercadorias para revenda: valor R$ 30.000,00 para pagamento 

50% à vista e 50% à prazo.

SITUAÇÃO PATRIMONIAL APÓS O FATO
ATIVO PASSIVO
Caixa 89.000 Contas a pagar 41.000
Veículos 55.000 Fornecedores 45.000
Móveis e utensílios 3.000
Bancos 10.000
Imóveis 15.000 Capital social 100.000
Computadores 1.000 Lucros acumulados 17.000
Mercadorias 30.000
TOTAL DO ATIVO 203.000 TOTAL DO PASSIVO 203.000
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Aula 514) Venda das mercadorias compradas no item 13, com um lucro de R$ 10.000,00 

para recebimento daqui a 30 dias. Total da operação R$ 40.000,00.

SITUAÇÃO PATRIMONIAL APÓS O FATO
ATIVO PASSIVO
Caixa 89.000 Contas a pagar 41.000
Veículos 55.000 Fornecedores 45.000
Móveis e utensílios 3.000
Bancos 10.000
Imóveis 15.000 Capital social 100.000
Computadores 1.000 Lucros acumulados 27.000
Duplicatas a receber 40.000
TOTAL DO ATIVO 213.000 TOTAL DO PASSIVO 213.000

15) Pagamento de despesas de salários, R$ 10.000,00.

SITUAÇÃO PATRIMONIAL APÓS O FATO
ATIVO PASSIVO
Caixa 79.000 Contas a pagar 41.000
Veículos 55.000 Fornecedores 45.000
Móveis e utensílios 3.000
Bancos 10.000
Imóveis 15.000 Capital social 100.000
Computadores 1.000 Lucros acumulados 17.000
Duplicatas a receber 40.000
TOTAL DO ATIVO 203.000 TOTAL DO PASSIVO 203.000

16) Recebimento de 50% das duplicatas referente à venda do item 14, isto é, R$ 

20.000,00.

SITUAÇÃO PATRIMONIAL APÓS O FATO
ATIVO PASSIVO
Caixa 99.000 Contas a pagar 41.000
Veículos 55.000 Fornecedores 45.000
Móveis e utensílios 3.000
Bancos 10.000
Imóveis 15.000 Capital social 100.000
Computadores 1.000 Lucros acumulados 17.000
Duplicatas a receber 20.000
TOTAL DO ATIVO 203.000 TOTAL DO PASSIVO 203.000

17) Pagamento aos fornecedores referente à compra efetuada no item 13, R$ 

15.000,00.

SITUAÇÃO PATRIMONIAL APÓS O FATO
ATIVO PASSIVO
Caixa 84.000 Contas a pagar 41.000
Veículos 55.000 Fornecedores 30.000
Móveis e utensílios 3.000
Bancos 10.000
Imóveis 15.000 Capital social 100.000
Computadores 1.000 Lucros acumulados 17.000
Duplicatas a receber 20.000
TOTAL DO ATIVO 188.000 TOTAL DO PASSIVO 188.000
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Aula 5 18) Recebimento do restante das duplicatas referente à venda do item 14, sendo 

que cobramos R$ 2.000,00 de juros pelo cliente ter pago em atraso, totalizando R$ 

22.000,00.

SITUAÇÃO PATRIMONIAL APÓS O FATO
ATIVO PASSIVO
Caixa 106.000 Contas a pagar 41.000
Veículos 55.000 Fornecedores 30.000
Móveis e utensílios 3.000
Bancos 10.000
Imóveis 15.000 Capital social 100.000
Computadores 1.000 Lucros acumulados 19.000
TOTAL DO ATIVO 190.000 TOTAL DO PASSIVO 190.000

19) Pagamento do computador adquirido no item 10, sendo que pagamos R$ 

200,00 de juros por termos pago em atraso, totalizando R$ 1.200,00.

SITUAÇÃO PATRIMONIAL APÓS O FATO
ATIVO PASSIVO
Caixa 104.800 Contas a pagar 40.000
Veículos 55.000 Fornecedores 30.000
Móveis e utensílios 3.000
Bancos 10.000
Imóveis 15.000 Capital social 100.000
Computadores 1.000 Lucros acumulados 18.800
TOTAL DO ATIVO 188.800 TOTAL DO PASSIVO 188.800

20) Compra de uma moto. Pagamento efetuado em cheque, R$ 3.000,00.

SITUAÇÃO PATRIMONIAL APÓS O FATO
ATIVO PASSIVO
Caixa 104.800 Contas a pagar 40.000
Veículos 58.000 Fornecedores 30.000
Móveis e utensílios 3.000
Bancos 7.000
Imóveis 15.000 Capital social 100.000
Computadores 1.000 Lucros acumulados 18.800
TOTAL DO ATIVO 188.800 TOTAL DO PASSIVO 188.800
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Aula 6DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA AS 
ENTIDADES PRIVADAS

Ao final do exercício contábil são extraídos os relatórios contábeis. A legislação 

denominou tais relatórios de Demonstrações Financeiras, enquanto que a doutrina trata-

os de Demonstrações Contábeis. A seguir, veremos exemplos das principais demonstrações 

inerentes às entidades privadas começando pelo Balanço Patrimonial.

1. BALANÇO PATRIMONIAL

 O Balanço Patrimonial é uma demonstração financeira que evidencia a situação 

patrimonial da entidade (bens, direitos, obrigações e situação líquida), de forma sintética 

e ordenada, em dado momento. A seguir, apresenta-se a estrutura básica do balanço 

patrimonial de acordo com a legislação vigente.

ESTRUTURA BÁSICA (art. 178 a 182 da Lei 6.404/76 e alterações posteriores)
ATIVO PASSIVO

1) CIRCULANTE

1.1. DISPONÍVEL

1.2. DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO

1.3. DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE

2) NÃO CIRCULANTE

2.1. ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

2.2. INVESTIMENTOS

2.3. IMOBILIZADO

2.4. INTANGÍVEL

3) CIRCULANTE

3.1. OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS ATÉ O 

EXERCÍCIO SEGUINTE

4) PASSIVO NÃO CIRCULANTE

4.1. OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS APÓS O 

TÉRMINO DO EXERCÍCIO SEGUINTE

5) PATRIMÔNIO LÍQUIDO

5.1. CAPITAL SOCIAL

5.2. RESERVAS DE CAPITAL

5.3. AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL

5.4. RESERVAS DE LUCROS

5.5. (-) AÇÕES EM TESOURARIA

7.6. (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS

Curso Técnico em Serviços Públicos
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Aula 6 EXEMPLO DE BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO PASSIVO

CIRCULANTE

DISPONÍVEL

      Caixa

      Bancos

REALIZÁVEL A CURTO PRAZO

      Clientes

      Duplicatas a receber

      Estoques

      (-) Prov. para devedores duvidosos (*)

DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE

       Despesas de seguros a vencer

       Despesas financeiras a apropriar

NÃO CIRCULANTE

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

      Títulos a receber

      Empréstimos a sócios

      Empréstimos a empresas coligadas

   INVESTIMENTOS

      Participações Societárias

   IMOBILIZADO

      Veículos

      Imóveis

      Móveis e utensílios

      (-) Depreciações acumuladas (*)

   INTANGÍVEL

      Marcas e patentes

      (-) Amortizações acumuladas (*)

1.190

250

100

150

880

400

200

300

(20)

60

20

40

1.930

480

200

80

200

50

50

1.380

480

800

150

(50)

20

40

(20)

CIRCULANTE

OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

      Fornecedores

      Duplicatas a pagar

      INSS a pagar

NÃO CIRCULANTE 

OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO

      Títulos a pagar

      Empréstimos de sócios

      Empréstimos de pessoas ligadas

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

   CAPITAL SOCIAL

   RESERVAS DE CAPITAL

   AJUSTES DE AVAL. PATRIMONIAL

   RESERVAS DE LUCROS

   (-) AÇÕES EM TESOURARIA (**)

   (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS (**)

1.800

1.800

1.000

500

300

260

260

60

150

50

1.060

900

60

100

200

(200)

0

TOTAL DO ATIVO 3.120 TOTAL DO PASSIVO 3.120

(*) CONTAS RETIFICADORAS DO ATIVO

(**) CONTAS RETIFICADORAS DO PASSIVO

2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

A demonstração do resultado do exercício é uma das principais demonstrações 

financeiras e visa evidenciar, resumidamente, o resultado (lucro ou prejuízo) do período, 

através do confronto entre receitas, deduções da receita, custos e despesas, impostos e 

participações no lucro.
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Aula 6EXEMPLO DE DRE

RECEITA OPERACIONAL BRUTA 2.000
          Vendas 1.500
          Serviços prestados 500
(-) DEDUÇÕES (170)
          Vendas canceladas 20
          ICMS sobre vendas 100
          ISS – Imposto sobre serviços 30
          PIS – Programa de integração social 15
          COFINS – Contribuição para seg. social 5
 = RECEITA LÍQUIDA 1.830
(-) CUSTOS (450)
          CMV – Custo das mercadorias vendidas 300
          CSP – Custo dos serviços prestados 150
 = LUCRO BRUTO 1.380
(-) DESPESAS OPERACIONAIS (740)
      De Vendas 130
          Salário dos vendedores 50
          Propaganda e publicidade 80
      Financeiras Líquidas 150
          Juros pagos 230
     (-)  Juros recebidos (80)
      Administrativas 440
          Salários da administração 140
          Aluguel administrativo 180
          Honorários contábeis 120
      Outras Despesas Operacionais 20
          Perdas em participações societárias 20
 + OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 30
          Vendas de sucatas 30
 = LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO 670
 + OUTRAS RECEITAS 140
          Lucro na venda de imobilizado 140
(-) OUTRAS DESPESAS (25)
          Perdas com sinistros 25
 = LUCRO ANTES DA CONT. SOCIAL E DO I.R. 785
(-) Provisão para contribuição social (80)
(-) Provisão para imposto de renda (175)
 = LUCRO APÓS A CONT. SOCIAL E O I. R. 530
(-) Participações no resultado (debenturistas, empregados, administradores, partes 

beneficiárias, instituições ou fundos de assistência ou previdência de empregados)

(130)

= LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 400
    Lucro Líquido por ação do capital social 0,40*

*Admitindo-se que o Capital esteja dividido em 1.000 ações, teríamos = 400:1000 

= 0,40

3. DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO

A demonstração do valor adicionado é um relatório contábil que demonstra o 

quanto de riqueza a entidade criou e como esta riqueza foi destinada.

EXEMPLO DE DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO3

DESCRIÇÃO R$ Mil
1- RECEITAS 2.120.000

1.1) Vendas de mercadorias (-) Vendas canceladas 1.480.000
1.2) Vendas de serviços 500.000
1.3) Não operacionais 140.000

2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS (inclui ICMS e IPI) (715.000)
2.1) Custo das mercadorias vendidas - CMV 300.000
2.2) Custo dos serviços prestados - CSP 150.000
2.3) Materiais de expediente 50.000
2.4) Energia 20.000
2.5) Serviços de Terceiros (Propaganda e publicidade + Honorários contábeis) 170.000
2.6) Perda com Sinistros 25.000

3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2) 1.405.000
4 - RETENÇÕES (80.000)

3    Exemplo extraído da Dissertação de Mestrado de Sérgio de Jesus Vieira denominada MODELO DE ANÁ-
LISE DA DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO PARA A GESTÃO DAS EMPRESAS, apresentada ao pro-
grama de Pós-Graduação em Engenharia da Produção da Universidade Federal de Santa Catarina como 
pré-requisito para obtenção do Grau de Mestre em Engenharia da Produção.
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Aula 6 4.1) Depreciação 80.000
5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE (3-4) 1.325.000
6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA 110.000

6.1) Resultado de equivalência patrimonial 30.000
6.2) Receitas financeiras 80.000

7 - VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6) 1.435.000
8 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO (1.435.000)
8.1) Pessoal e encargos 170.000
8.2) Impostos, taxas e contribuições 405.000
8.3) Juros e aluguéis 330.000
8.4) Lucros retidos 530.000

*O total do item 8 deve ser exatamente igual ao item 7.

4. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Esta demonstração evidencia as entradas e saídas de caixa e equivalentes de caixa. 

Parte do saldo inicial de caixa e demonstra os recebimentos e pagamentos oriundos das 
EXEMPLO DE DFC PELO MÉTODO DIRETO

1 – SALDO INICIAL DE CAIXA 20.000
2 – DAS OPERAÇÕES
(+) Recebimentos de Clientes 500.000
(+) Receitas Financeiras 10.000
(+) Recebimento de Vendas de Sucatas 30.000
(+) Recebimento de Contas a Receber 5.000

(-) Despesas Financeiras (25.000)
(-) Pagamentos de Fornecedores (300.000)
(-) Pagamentos de Impostos (50.000)
(-) Pagamento de Contas a Pagar (30.000)
(-) Pagamento de Despesas (100.000)

(+) Outras Receitas 20.000
(-) Outras Despesas (10.000)

3 – FLUXO DE CAIXA DAS OPERAÇÕES 50.000

4 – DE INVESTIMENTOS
(-) Compra de Bens (300.000)
(+) Venda de Bens 50.000
(+) Venda de Ações 100.000

5 – FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (150.000)

6 – DE FINANCIAMENTOS
(+) Aumento de Capital em dinheiro 200.000
(+) Recebimentos de Novos Financiamentos 250.000

(-) Pagamento de Dividendos (40.000)
(-) Pagamento de Juros (20.000)
(-) Pagamento de Empréstimos e Financiamentos (140.000)

7 – FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
250.000

8 – SALDO FINAL DE CAIXA (1+3+5+7) 170.000

operações da entidade, o fluxo de caixa (entradas e saídas) resultantes das atividades 

de investimentos, das operações de financiamentos, para então chegar ao saldo final de 

caixa. 

Existe também a demonstração dos fluxos de caixa pelo método indireto, o 

qual parte do lucro líquido do exercício e procedem-se os ajustes dos valores que não 

representam entradas ou saídas de caixa, para então chegar ao saldo do caixa ao final do 

exercício.
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Aula 65. DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

 A demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados tem por finalidade evidenciar 

a movimentação ocorrida na conta lucros (ou prejuízos) acumulados, partindo-se do saldo 

inicial, apresentando-se os fatos que aumentaram ou diminuíram os lucros (ou prejuízos) 

acumulados para se chegar ao saldo final dessa conta.

EXEMPLO DE DLPA

1 - SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO    0

2 - (+ ou -) AJUSTES DE  EXERCÍCIOS ANTERIORES  20

3 - (=) SALDO INICIAL AJUSTADO E CORRIGIDO 20

4 - (+) REVERSÃO DE RESERVAS  50

• DE CONTINGÊNCIAS          10

• DE LUCROS A REALIZAR          15

• ORÇAMENTÁRIAS          25

5 - (+) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO  300

6 - (=) SALDO À DISPOSIÇÃO DA AGO  370

7 - (-) PROPOSTA DE DESTINAÇÃO DOS LUCROS  (370)

7.1 - TRANSFERÊNCIAS PARA RESERVAS  90

• Reserva Legal  30

• Reserva Estatutária  5

• Reserva para Contingência  8

• Reserva Orçamentária  12

• Reserva de Lucros a Realizar  35

7.2 - DIVIDENDOS A DISTRIBUIR  10

7.3 - PARCELA DE LUCROS INCORP. AO CAPITAL  270

8 - (=) - SALDO NO FINAL DO EXERCÍCIO  000

6. DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Esta demonstração tem por finalidade evidenciar as variações ocorridas em todas 

as contas do patrimônio líquido, demonstrando de quais contas vieram e para quais contas 

foram os recursos.
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Aula 6
EXEMPLO DE DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Nº ITEM CAPITAL 
SOCIAL RESERVAS DE LUCROS LUCRO 

SACUM. TOTAL

CONTINGÊNCIA LUCROS A 
REALIZAR ORÇAMENTÁRIA LEGAL ESTATUTÁRIA

1
SALDO NO 
INÍCIO DO 
EXERC.

40.000 30.000 15.000 25.000 0 0 20.000 130.000

2 AJUSTES DE 
EXERC. ANT. 5.000 5.000

3 REVERSÃO DE 
RESERVAS (30.000) (15.000) (25.000) 70.000

4
LUCRO 
LÍQUIDO DO 
EXERC.

50.000 50.000

5 TRANSF. PARA 
RESERVAS 2.500 4.750 (7.250)

6 DIVIDENDOS 
PROPOSTOS (13.775) (13.775)

7
SALDO NO 
FINAL DO 
EXERC.

40.000 0 0 0 2.500 4.750 123.975 171.225

Diante disso, as demonstrações obrigatórias são as seguintes (Art. 176 da lei 

6.404/76 com as alterações da Lei 11.638/07):

I - Balanço patrimonial;

II - Demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados ou, em se tratando de 

companhia aberta, em virtude de exigência da CVM, a demonstração das mutações 

do patrimônio líquido (DMPL);

III - Demonstração do resultado do exercício;

IV - Demonstração dos fluxos de caixa, exceto para a companhia fechada com 

patrimônio líquido, na data do balanço, inferior a R$ 2 milhões;

V - Demonstração do valor adicionado, para as companhias abertas.

OBSERVAÇÕES: É importante notar que:

1 – Em se tratando de companhia aberta, esta deverá elaborar, ao invés da DLPA, 

a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL), por exigência da 

CVM.

2 - A elaboração da DFC não é obrigatória para a companhia fechada com 

patrimônio líquido inferior a R$ 2 milhões na data do balanço.

3 – A DVA é obrigatória só para as companhias abertas.

4 – A obrigatoriedade de elaboração das demonstrações financeiras nos moldes 

aqui expostos é extensiva às companhias de grande porte (aquelas que possuam 

no exercício social anterior ativo total superior a R$ 240 milhões ou receita bruta 

anual superior a R$ 300 milhões) mesmo que não sejam constituídas na forma 

de S.A. (Art. 3º da Lei 11.638/07).

5 - As demonstrações elaboradas pelas companhias abertas e pelas sociedades 

de grande porte, mesmo que não sejam constituídas sob a forma de S.A, deverão 

ser auditadas por auditores independentes registrados na CVM.
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Aula 7 NOÇÕES DE PLANO DE CONTAS PARA O SETOR 
PRIVADO E SETOR PÚBLICO

Plano de contas é um elenco, rol, relação, agrupamento ordenado de contas, 

assim como as demais orientações necessárias à escrituração, dos fatos 

contábeis ocorridos na entidade.

O Plano de Contas envolve a relação de contas, o manual de função e funcionamento 

onde se encontra descrito a função das contas, isto é, o que deve ser registrado em cada 

conta e o seu funcionamento, ou seja, quando ela será debitada e quando será creditada. 

Normalmente vem acompanhado do modelo de demonstrações contábeis a ser 

utilizado e, se na escrituração for utilizado códigos e símbolos, deve ter tópico específico 

demonstrando o significado de cada código ou símbolo utilizado.

Para o nosso trabalho, apresentaremos apenas a relação exemplificativa das contas.

O plano de contas é fundamental para que a contabilidade seja efetuada de 

forma adequada, pois ele representa a estrutura básica da escrituração contábil, e tem 

como objetivo uniformizar, sistematizar e padronizar os registros contábeis. Sem ele fica 

praticamente impossível efetuar a escrituração contábil.

O plano de contas deve: 

• Ser disposto de forma lógica e ordenada;

• Obedecer às disposições legais vigentes;

• Ser adequado às peculiaridades da entidade na qual será utilizado.

 Cada entidade deverá ter o seu plano de contas contemplando as contas necessárias 

à contabilização de suas operações, bem como adotar a codificação que melhor atenda às 

necessidades.  O plano deve ser flexível permitindo ao responsável pela contabilidade 

criar as contas que desejar à medida das necessidades.

 Apresenta-se a seguir um exemplo simples de estrutura do plano de contas, 

elaborado para efeitos didáticos, cujas contas e codificações aqui apresentadas são apenas 

exemplificativas.

 Para atender a teoria patrimonialista adotada pela legislação comercial o plano 

das entidades privadas está dividido em contas patrimoniais e de resultado; as contas 

patrimoniais são as do ativo, passivo e patrimônio líquido, e com elas elaboramos o 

balanço patrimonial, enquanto que as contas de resultado são as contas de receitas, custos 

e despesas, e servirão de base para apuração do resultado e elaboração da demonstração 

do resultado do exercício.

Curso Técnico em Serviços Públicos
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Aula 7  O elenco de contas aplicado ao setor público que será apresentado, está de acordo 

com o disposto no Volume IV do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, 2ª 

edição, disponível no endereço eletrônico: http://www.tesouro.gov.br/contabilidade 

governamental/procedimentos.asp , o qual na p. 18, afirma que a estrutura conceitual do 

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público também é baseada na teoria patrimonialista, 

e as contas contábeis estão classificadas segundo a natureza das informações que 

evidenciam. Para tanto agrupa as contas em:

• Contas com informações de natureza patrimonial: representadas pelas contas 

do Ativo, Passivo, Patrimônio Líquido, Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) 

e Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA);

• Contas com informações de natureza orçamentária: registram a aprovação e 

execução do planejamento e orçamento, inclusive restos a pagar;

• Contas com informações de natureza típica de controle: representadas pelas 

contas que tenham função precípua de controle.

 No que se referem às entidades públicas, as contas patrimoniais servem de base 

para elaboração do Balanço Patrimonial e da Demonstração das Variações Patrimoniais, 

enquanto as contas de natureza orçamentária consubstanciam principalmente a 

elaboração do Balanço Orçamentário.

 O plano de contas está dividido em classes, grupos de contas, subgrupos, contas 

sintéticas e desdobramento de contas ou contas analíticas. No plano de contas das 

entidades privadas, os números de 1 a 6 representam as classes, enquanto que no plano 

de contas do setor público as classes são representadas pelos números de 1 a 8. Assim 

temos, por exemplo;

1 – Ativo – Classe

1.2 – Ativo Não Circulante – Grupo de Contas

1.2.1 – Realizável a Longo Prazo – Sub-Grupo de Contas

1.2.1.1 – Títulos a Receber a Longo Prazo – Conta

 Se surgir a necessidade de detalhar mais o plano de contas, pode abrir, por 

exemplo, a conta 1.2.1.1.1 – Títulos a Receber a Longo prazo de Entidades Privadas.

 Vejamos os modelos simplificados de plano de contas:
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Aula 71 – PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PRIVADO

CONTAS PATRIMONIAIS

1- ATIVO

 1.1 - ATIVO CIRCULANTE

  1.1.1 - Caixa 

  1.1.2 – Bancos

  1.1.3 – Aplicações Financeiras de Liquidação Imediata

  1.1.4 -...

 1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE

  1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

  1.2.1.1 - Títulos a Receber a Longo Prazo 

  1.2.1.2 - Contas a Receber a Longo Prazo

  1.2.1.3 -...

  1.2.2 - INVESTIMENTOS

  1.2.2.1 - Participações Societárias 

  1.2.2.2 - Imóveis para Renda

  1.2.2.3 -...

  1.2.3 - IMOBILIZADO

  1.2.3.1 - Terrenos 

  1.2.3.2 - Edificações 

  1.2.3.3 – Veículos

  1.2.3.4 -...

  1.2.4 - INTANGÍVEL

  1.2.4.1 - Marcas e Patentes

  1.2.4.2 - Direito de uso de Softwares

  1.2.4.3 -...
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Aula 7 2 - PASSIVO

 2.1 – PASSIVO CIRCULANTE

  2.1.1 - Fornecedores 

  2.1.2 - Salários a Pagar 

  2.1.3 -...

 2.2 – PASSIVO NÃO CIRCULANTE

  2.2.1 - Empréstimos Bancários a Longo Prazo 

  2.2.2 - Empréstimos de Coligadas

  2.2.3 -...

 2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

  2.3.1 - Capital Social 

  2.3.2 - Reservas de Capital

  2.3.3 -...

CONTAS DE RESULTADO

3 - RECEITAS

 3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA

  3.1.1 - Vendas de Mercadorias 

  3.1.2 - Vendas de Serviços 

  3.1.3 -...

 3.2 - (-) DEDUÇÕES DE VENDAS

  3.2.1 - Devolução de Vendas 

  3.2.2 - ICMS sobre Vendas 

  3.2.3 - ISS 

  3.2.4 - PIS sobre Faturamento 

  3.2.5 - COFINS 

  3.2.6 -...

 3.3 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

  3.3.1 - Vendas de Sucatas 

  3.3.2 - Lucro de Participações Societárias 

  3.3.3 - Reversão de Provisões 

  3.3.4 -...
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Aula 7 3.4 - RECEITAS FINANCEIRAS

  3.4.1 - Rendimentos de Aplicações Financeiras

  3.4.2 - Juros Recebidos 

  3.4.3 -...

 3.5 – OUTRAS RECEITAS

  3.5.1 - Alienação de Investimentos 

  3.5.2 - Receitas de Aluguéis 

  3.5.3 -...

4 - CUSTOS

 4.1 – CMV – CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS

 4.2 – CSP – CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

 4.3 – CPV – CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS

5 - DESPESAS

 5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS

  5.1.1 - DESPESAS COM VENDAS

  5.1.1.1 - Salários dos Vendedores 

  5.1.1.2 - Comissões sobre Vendas 

  5.1.1.3 -...

  5.1.2 - DESPESAS FINANCEIRAS

  5.1.2.1 - Juros Pagos 

  5.1.2.2 - Descontos Concedidos

  5.1.2.3 -...

  5.1.3 - DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

  5.1.3.1 - Pró-Labore 

  5.1.3.2 - Salários do Pessoal da Administração 

  5.1.3.3 -...

  5.1.4 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS
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Aula 7   5.1.4.1 - Perdas em Participações Societárias

  5.1.4.2 - Perda no Recebimento de Crédito

  5.1.4.3 -...

 5.2 – OUTRAS DESPESAS

  5.2.1 - Perdas com Sinistros 

  5.2.2 – Doações

  5.2.3 -...

 5.3 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO

  5.3.1 - Provisão para Contribuição Social

  5.3.2 - Provisão para Imposto de Renda

 5.4 - PARTICIPAÇÕES

  5.4.1 - Debenturista 

  5.4.2 - Empregados 

  5.4.3 - Administradores 

  5.4.5 - Contribuição para Instituições ou fundos de assistência ou 

previdência de empregados

  5.4.6 -...

6 - CONTAS TRANSITÓRIAS E DE ENCERRAMENTO

 6.1 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

  6.1.1 - Apuração do Resultado do Exercício
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Aula 72 – PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO

CONTAS PATRIMONIAIS

1- ATIVO

 1.1 - ATIVO CIRCULANTE

  1.1.1 – Caixa e Equivalentes de Caixa 

  1.1.2 – Créditos Realizáveis de Curto Prazo

  1.1.3 – Demais Créditos e Valores

  1.1.4 -...

 1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE

  1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

  1.2.1.1 – Créditos Realizáveis de Longo Prazo 

  1.2.1.2 – Demais Créditos e Valores de Longo Prazo

  1.2.1.3 -...

  1.2.2 - INVESTIMENTOS

  1.2.2.1 – Participações Permanentes 

  1.2.2.2 – Outros Investimentos Permanentes

  1.2.3 - IMOBILIZADO

  1.2.3.1 – Bens Móveis 

  1.2.3.2 – Bens Imóveis 

  1.2.3.3 –...

  1.2.4 - INTANGÍVEL

  1.2.4.1 – Softwares

  1.2.4.2 – Marcas e Patentes

  1.2.4.3 -...

2 - PASSIVO

 2.1 – PASSIVO CIRCULANTE

  2.1.1 – Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias a Pagar de Curto Prazo

  2.1.1.1 – Pessoal a Pagar

  2.1.1.2 – Benefícios Previdenciários a Pagar 

  2.1.1.3 -...  

  2.1.2 – Empréstimos e Financiamentos de Curto Prazo

  2.1.2.1 – Parcela a Curto Prazo dos Empréstimos, Financiamentos e 

Refinanciamentos
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Aula 7   2.1.2.2 – Empréstimos de Curto Prazo

  2.1.2.3 -...

  2.1.3 -... 

 2.2 – PASSIVO NÃO CIRCULANTE

  2.2.1 – Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias a Pagar de Longo Prazo

  2.2.1.1 – Pessoal a Pagar

  2.2.1.2 – Benefícios Previdenciários a Pagar 

  2.2.1.3 -...  

  2.2.2 – Empréstimos e Financiamentos de Longo Prazo

  2.2.2.1 – Empréstimos de Curto Prazo

  2.2.2.2 – Financiamentos de Longo prazo

  2.2.2.3 -...

  2.2.3 -... 

 2.5 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

  2.5.1 – Patrimônio Social/Capital Social

  2.5.1.1 – Patrimônio Social

  2.5.1.2 – Capital Social Realizado

  2.5.2 – Reservas de Capital

  2.5.2.1 -...

  2.5.3 -... 

3. VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

 3.1 – Pessoal e Encargos

  3.1.1 – Remuneração de Pessoal

  3.1.1.1 – Remuneração de Pessoal - RPPS

  3.1.1.2 – Remuneração de Pessoal - RGPS 

  3.1.1.3 -...  

  3.1.2 – Encargos Patronais

  3.1.2.1 – Encargos Patronais - RPPS

  3.1.2.2 – Encargos Patronais - RGPS 

  3.1.2.3 -...  

  3.1.3 –... 

 3.2 – Benefícios Previdenciários

  3.2.1 – Aposentadorias e Reformas

  3.2.1.1 – Aposentadorias - RPPS
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Aula 7  3.2.1.2 – Aposentadorias - RGPS 

  3.2.1.3 -...  

  3.2.2 – Encargos Patronais

  3.2.2.1 –

  3.2.3 –...

             3.3 -... 

4. VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

 4.1 – Tributárias e Contributivas

  4.1.1 – Impostos

  4.1.1.1 – Impostos sobre o Comércio Exterior

  4.1.1.2 – Impostos sobre o Patrimônio e a Renda 

  4.1.1.3 -...  

  4.1.2 – Taxas

  4.1.2.1 – Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia

  4.1.2.2 – Taxas pela Prestação de Serviços

  4.1.3 –...

 4.3 – Venda de Mercadorias, Produtos e Serviços

  4.3.1 – Venda de mercadorias

  4.3.1.1 – Venda Bruta de Mercadorias

  4.3.1.2 –...  

  4.3.2. – Venda de Produtos

  4.3.2.1 –

  4.3.3 –...

             4.4 -... 

CONTAS DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA

5. CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

 5.1 – Planejamento Aprovado

  5.1.1 – PPA Aprovado

  5.1.1.1 – PPA por Programa de Trabalho

  5.1.1.2 – Revisão do PPA

  5.1.2 – PLOA

  5.1.2.1 – Projeto Inicial da LOA - Receita

  5.1.2.2 – Projeto Inicial da LOA - Despesa 
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Aula 7  5.2 – Orçamento Aprovado

  5.2.1 – Previsão da Receita

  5.2.1.1 – Previsão Inicial da Receita

  5.2.1.2 – Alteração da Previsão da Receita

  5.2.2 – Fixação da Despesa

  5.2.2.1 –

  5.3 -...

6. CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

 6.1 – Execução do Planejamento

  6.1.1 – Execução do PPA

  6.1.1.1 – PPA a Alocar no PLOA

  6.1.1.2 – PPA Alocado na LOA

  6.1.1.3 – PPA Executado

  6.1.2 – Execução do PLOA

  6.1.2.1 – Projeto Inicial da PLOA - Receita

  5.1.2.2 – Projeto Inicial da PLOA - Despesa 

 6.2 – Execução do Orçamento

  6.2.1 – Execução da Receita

  6.2.1.1 – Receita a Realizar

  6.2.1.2 – Receita Realizada

  6.2.2 – Execução da Despesa

  6.2.2.1 –

 6.3 -...

CONTAS DE CONTROLE

7. CONTROLES DEVEDORES

 7.1 – Atos Potenciais

  7.1.1 – Atos Potenciais Ativos

  7.1.1.1 – Responsabilidades de Terceiros por Valores Títulos e Bens

  7.1.1.2 – Garantias e Contra Garantias Recebidas

  7.1.1.3 –...

  7.1.2 – Atos Potenciais Passivos
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Aula 7  7.1.2.1 – Responsabilidades com Terceiros por Valores Títulos e Bens

  7.1.2.2 – Garantias e Contra Garantias Concedidas

  7.1.2.3 –...

 7.2 – Administração Financeira

  7.2.1 – Programação Financeira

  7.2.1.1 – Concessão de Recursos Financeiros

  7.2.1.2 – Recebimento de Recursos Financeiros

  7.2.2 – Disponibilidades por Destinação

  5.2.2.1 –

 7.3 -...

8 – CONTROLES CREDORES

 8.1 – Execução dos Atos Potenciais

  8.1.1 – Execução dos Atos Potenciais Ativos

 8.1.1.1 – Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores Títulos 

e Bens

  8.1.1.2 – Execução de Garantias e Contra Garantias Recebidas

  8.1.1.3 –...

  8.1.2 – Execução dos Atos Potenciais Passivos

 8.1.2.1 – Execução de Responsabilidades com Terceiros por Valores 

Títulos e Bens

  8.1.2.2 – Execução de Garantias e Contra Garantias Concedidas

  8.1.2.3 –...

 8.2 – Execução da Administração Financeira

  8.2.1 – Execução da Programação Financeira

  8.2.1.1 – Execução da Concessão de Recursos Financeiros

  8.2.1.2 – Execução do Recebimento de Recursos Financeiros

  8.2.1.3 –...

  8.2.2 – Execução da Disponibilidade por Destinação

  8.2.2.1 –

 8.3 -...
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Aula 8 ESCRITURAÇÃO

1 – CONCEITO

Escrituração é a técnica contábil que consiste em registrar (anotar, escrever) em 

livros próprios:

• Todos os fatos administrativos que ocorrem na empresa;

• Os atos administrativos que possam vir a alterar o patrimônio, ou ainda, que 

haja interesse da administração em registrá-los.

Escriturar, portanto, significa anotar, escrever, registrar nos livros utilizados 

pela empresa, todos os fatos contábeis que ocorrem na empresa e, 

consequentemente, provocam alterações patrimoniais, bem como os atos 

administrativos quando apresentarem possibilidade de alteração futura do 

patrimônio, ou que por interesse da administração seja determinado o seu 

registro.

2 – LANÇAMENTOS

Lançamentos são os meios pelos quais se processa a escrituração. Deve ser feito à 

luz de documentação comprobatória idônea.

O lançamento deve conter pelo menos os seguintes elementos:

• local e data - indica a cidade e o dia em que o fato contábil é registrado;

• conta devedora - identifica a conta em que houve a aplicação do recurso 

(débito). É a conta que recebeu o recurso.

• conta credora - identifica a conta que deu origem ao recurso (crédito). É a conta 

que cedeu o recurso.

• valor - indica o valor da transação efetuada;

• histórico - descreve de forma resumida o fato ocorrido.

Os lançamentos são efetuados inicialmente no Livro Diário por ser este o principal 

livro contábil, que junto ao Livro Razão constituem o centro do sistema de escrituração.

2.1 – LANÇAMENTO NO LIVRO DIÁRIO

Exemplo: Empréstimo tomado do Banco de Fomento, em 02/05/20X1, no valor de 

R$ 100.000,00.

Instituto Federal - Paraná
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Aula 8Curitiba, 02 de maio de 2.0X1 (1)

Bancos (2)

a Empréstimos Bancários (3)

Valor recebido do Banco de Fomento, referente a empréstimos

 tomados, conforme contrato nº 10, de 02/05/2.0X1.(4) R$ 100.000,00 (5)

Elementos do lançamento contábil:

(1) - Data em que o lançamento foi efetuado; data da ocorrência do fato.

(2) - Conta debitada;

(3) - Conta creditada;

(4) - Histórico;

(5) - Valor do lançamento;

2.2 – LANÇAMENTO EM RAZONETES

Vejamos a representação das contas em razonetes:

Bancos Empréstimos Bancários

100.000 100.000

Observações: A conta debitada é escrita em uma linha e a conta creditada em 

outra, precedida da preposição “a”;

1. O histórico deve ser um resumo do fato, de modo a permitir o entendimento 

do ocorrido;

2. No lado esquerdo do razonete, anotamos os débitos e do lado direito o 

crédito. Portanto, a conta debitada recebe o registro no lado esquerdo do 

razonete e a conta creditada do lado direito.

Anotações
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Aula 9 NOÇÕES DE DÉBITO E CRÉDITO

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Um dos aspectos mais importantes no ensino-aprendizagem da Contabilidade 

refere-se ao perfeito entendimento do mecanismo de Débito e Crédito.

Normalmente, em nosso cotidiano quando dizemos, por exemplo:

a) que o José tem um Débito com Pedro, queremos dizer que José está devendo, 

tem uma dívida com Pedro. José é o devedor.

b) do mesmo modo quando dizemos que João tem um Crédito com Luiz, queremos 

dizer que João tem algo a receber de Luiz. João é o Credor.

Não se deve, no entanto, manter a ideia de que débito é algo ruim, desfavorável; e 

que Crédito é algo bom.

Em Contabilidade, os termos débito e crédito são apenas expressões contábeis. É o 

“apelido” dado às operações que representam Aplicações e Origens de Recursos.

DÉBITO = Aplicações de Recursos. Para onde foram os recursos, e de que maneira 

foram aplicados.

CRÉDITO = Origens de Recursos. De onde vieram os recursos. Qual a origem dos 

recursos.

Assim sendo, quando a empresa adquire, por exemplo, um veículo à vista, ocorre a 

seguinte movimentação em seu patrimônio:

• Sai dinheiro do seu Caixa;

• Entra um veículo para o seu patrimônio.

Logo,

• Para sabermos qual a Conta Debitada, perguntamos: Para onde foi o recurso? 

Em que aplicamos o recurso? E a resposta é: o recurso foi aplicado em veículos, 

logo a Conta Debitada será Veículos. 

• Para sabermos qual a Conta Creditada, perguntamos: De onde veio o recurso? 

Qual a origem dos recursos? E a resposta será: o recurso veio do Caixa, logo a 

Conta Creditada será Caixa.

Outro aspecto importante que devemos ter em mente é que se obtivermos, por 

exemplo, um recurso (origem) de R$ 100,00, temos que fazer uma aplicação de igual valor. 

Não podemos, por exemplo, obter um empréstimo em dinheiro do Banco de R$ 1.000,00 

para aquisição de uma máquina no valor de R$ 800,00 e desaparecer os outros R$ 200,00.

Instituto Federal - Paraná
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Aula 9Portanto, não se deve esquecer:

A soma das Origens deve ser igual à soma das Aplicações. Disso decorre que 

a soma dos Débitos deve ser igual à soma dos Créditos. Este é o princípio 

fundamental do Método das Partidas Dobradas universalmente aceito.

2. MÉTODO DAS PARTIDAS DOBRADAS

O método das partidas dobradas estabelece que “A todo débito corresponde um 

ou mais créditos cujas somas se equivalem, ou seja, a soma dos débitos deve ser igual à 

soma dos créditos”.

Portanto, não há débito sem o crédito correspondente. Assim, sempre que 

efetuamos um débito em uma conta, temos que efetuar simultaneamente um ou mais 

créditos de valor correspondente em uma ou mais contas, de modo que a soma dos 

débitos seja igual à soma dos créditos.

3. ROTEIRO PARA EFETUAR OS REGISTROS CONTÁBEIS

Para facilitar a contabilização correta dos fatos contábeis, podemos adotar a 

sequência a seguir:

1. Analisar o fato e identificar quais os elementos envolvidos na operação;

2. Identificar as contas envolvidas;

3. Determinar qual a conta debitada e qual a conta creditada.

Vamos efetuar a contabilização da seguinte operação:

Obtenção de empréstimo bancário, no valor de R$ 100.000,00, para pagamento 

a curto prazo. A importância foi entregue ao sócio que a levou para a empresa.

1º PASSO: Análise do fato e identificação dos elementos envolvidos.

Trata-se de obtenção de empréstimo em entidade bancária, onde recebemos 

a importância em dinheiro e levamos para a empresa. Os elementos envolvidos são: 

dinheiro (bem) e dívida (obrigação).

2º PASSO: Identificar as contas envolvidas.

Conforme informado, o dinheiro foi levado para a empresa, logo, deduzimos que 

esse dinheiro foi para o Caixa da empresa. Em contrapartida, ficamos devendo para o 

Banco o valor referente ao Empréstimo. Examinando o plano de contas concluímos que 

as contas envolvidas são:

• Caixa – para registrar o numerário recebido; e 

• Empréstimos Bancários – para registrar a obrigação assumida com o Banco.
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Aula 9 3º PASSO: Determinar qual a conta debitada e qual a conta creditada.

Para determinarmos qual a conta debitada e qual a creditada, perguntamos:

• Para onde foi o recurso? A resposta correta é - o Recurso foi para o Caixa. 

Portanto, aplicamos o recurso no Caixa. Aplicação representa Débito. Logo, a 

conta debitada é Caixa.

• De onde veio o recurso? Veio do Banco, representado pela conta Empréstimos 

Bancários. O recurso originou-se de Empréstimos Bancários. Origem 

representa Crédito. Logo, a conta creditada é Empréstimos Bancários.

! IMPORTANTE

Quando identificamos a conta debitada (no exemplo 

acima a conta Caixa), já podemos deduzir que a outra conta 

será creditada, pois pelo método das partidas dobradas “a 

todo débito corresponde um (ou mais) créditos de igual 

valor”.

 Vejamos a representação das contas em razonetes:

Caixa Empréstimos Bancários
100.000 100.000

Observações:

1. O lado esquerdo do razonete é o lado do Débito; e o lado direito, o lado do 

Crédito, portanto, a conta debitada recebe o lançamento do lado esquerdo 

do razonete, enquanto que a conta creditada recebe o lançamento do lado 

direito.

2. A conta Caixa por ser a conta debitada, recebeu o registro do lado esquerdo 

do razonete, enquanto que a conta Empréstimos Bancários, por ser a conta 

creditada recebeu o registro do lado direito do razonete.

3. É como se a “conta caixa” estivesse “devendo” para a “conta empréstimos 

bancários”.
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Aula 94. SÍNTESE do Mecanismo de Débito e Crédito.

Vamos sintetizar os aspectos mais importantes no mecanismo de Débito e Crédito:

1. Uma das maneiras de representar a conta, e que adotaremos neste trabalho, 

é através de um “T” o qual é chamado de razonete;

2. O lado esquerdo do razonete é o lado do débito;

3. O lado direito é o lado do crédito;

4. Um lançamento do lado esquerdo de uma conta chama-se lançamento de 

débito ou a débito, ou simplesmente débito;

5. Um lançamento do lado direito de uma conta chama-se lançamento de 

crédito, lançamento a crédito, ou simplesmente crédito;

6. A diferença entre os débitos e os créditos efetuados numa conta chama-se 

saldo;

7. Se os débitos forem maiores que o crédito o saldo é devedor;

8. Se os créditos forem maiores que os débitos, o saldo é credor;

9. As contas do Ativo, Despesas, Custos e Deduções da Receita são de natureza 

devedora; portanto, seus saldos são devedores ou nulos, isto é, os débitos 

devem ser maiores ou iguais aos créditos; recebem o 1º lançamento a 

débito;

10. As contas do Passivo, Patrimônio Líquido e de Receitas são de natureza 

credora; portanto, seus saldos são credores ou nulos, isto é, os créditos 

devem ser maiores ou iguais aos débitos; recebem o 1º lançamento a 

crédito;

11. O débito representa aplicação de recursos (a aplicação de recursos diz 

respeito à destinação dos recursos);

12. O crédito representa origem de recursos (de onde veio o recurso);

13. Aplicamos um recurso para compra de um bem, para pagamento de uma 

obrigação ou para pagamento de uma despesa;

14. As contas do Ativo, com exceção das contas retificadoras, devem ter saldo 

devedor ou nulo, pois a empresa ou tem bens e direitos ou não os tem; não 

existem bens negativos;

15. As contas do Passivo devem ter, com exceção das contas retificadoras, saldo 

credor, pois a entidade tem ou não tem dívidas.
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Aula 10 REVISÃO DOS PRINCIPAIS CONCEITOS DE 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E ORÇAMENTO 
PÚBLICO

• Administração Pública: Direta e Indireta

• Serviços Públicos: Privativo do Estado e de Utilidade Pública

• Contabilidade Pública: Conceito, Objeto, Campo de Atuação, Regimes 

Contábeis, Considerações sobre o Patrimônio Público

• Sistemas Contábeis

1 – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Administração Pública é todo o aparelhamento do Estado, preordenado à realização 

de seus serviços, visando à satisfação das necessidades coletivas.4

“Administrar é gerir os serviços públicos; significa não só prestar serviço, mas 

executá-lo, dirigir, governar, exercer a vontade com o objetivo de obter um resultado 

útil.”5

Administrar é gerir, logo podemos entender o termo Administração Pública como 

um sinônimo de Gestão Pública, significando a colocação, pelo Poder Público, de todo 

o aparelhamento estatal, bens e serviços para o atendimento das necessidades da 

coletividade.

1.1 – ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU CENTRALIZADA

É a constituída pela estrutura administrativa da Presidência da República e dos 

Ministérios, no âmbito federal, pelo Gabinete do Governador e Secretários de Estados no 

âmbito estadual, e, pelo Prefeito e Secretários (ou chefes de departamento), em termos 

municipais. É constituída pelos órgãos máximos dos Poderes Legislativo, Executivo e 

Judiciário.

1.2 – ADMINISTRAÇÃO INDIRETA OU DESCENTRALIZADA

Atividade administrativa, caracterizada como serviço público ou de interesse 

público, transferida ou deslocada do Estado, para outra entidade por ele criada ou cuja 

criação é por ele autorizada. Integram a Administração Indireta:

4  MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1984, citado por KOHAMA, 
Heilio. Contabilidade Pública – Teoria e Prática, São Paulo: Atlas, 2006.
5  MELLO, Osvaldo Aranha Bandeira de. Princípios Gerais de Direito Administrativo, Rio de Janeiro: Forense, 1979, citado 
por KOHAMA, idem.

Instituto Federal - Paraná
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Curso Técnico em Serviços Públicos

Aula 10

 a) Autarquias

 b) Empresas Públicas

 c) Sociedades de Economia Mista

 d) Fundações

1.3 – ADMINISTRAÇÃO AUXILIAR

Sérgio Jund6  refere-se à Administração Auxiliar como aquela que complementa a 

ação do Estado dividindo-a em:

• Descentralização por cooperação, incluindo organizações para-administrativas 

de direito privado, criadas pelo Estado, isoladamente ou em conjunto com 

particulares, também chamadas entes de cooperação. Não se incluem na 

administração, mas com ela colaboram o SENAC, SESI, SENAI, SESC e SEBRAE. 

Essas entidades são também chamadas de Serviços Sociais Autônomos. 

• Descentralização por colaboração, incluindo as permissionárias de serviços 

públicos (em caráter precário), e as concessionárias de serviços públicos 

(mediante contrato).

O mesmo autor refere-se ainda às novas modalidades administrativas citando às 

Agências Reguladoras, o Contrato de Gestão, Agências Executivas e Organizações Sociais.

1.4 – OBSERVAÇÕES SOBRE AS EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES

A LRF (art. 1º, § 3º, I, b) determina a obediência das normas ali estabelecida inclusive 

pelas empresas estatais dependentes as quais conceitua (art. 2º, III) como empresa 

controlada que receba do ente controlador recursos financeiros para pagamento de 

despesas com pessoal ou de custeio em geral ou de capital, excluídos, no último caso, 

aqueles provenientes de aumento de participação acionária.

O mesmo artigo, no inciso II conceitua empresa controlada como sendo a sociedade 

cuja maioria do capital social com direito a voto pertença, direta ou indiretamente, a 

ente da federação.

O art. 50, III da LRF determina que as demonstrações contábeis compreendam (...) as 

transações de cada órgão, fundo ou entidade (...), inclusive empresa estatal dependente.

Em se tratando de empresa submissa às normas da LRF deverá manter contabilidade 

de forma a atender além da legislação societária (Lei 6.404/76 e alterações posteriores) 

6  JUND, Sérgio. AFO – Administração Financeira e Orçamentária. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.
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Aula 10 também a legislação fiscal (Lei 4320/64, LC 101/00 e demais legislação regente da matéria), 

notadamente, visando fornecer informações para que os responsáveis pela consolidação 

das contas e publicação do RREO e RGF (arts. 50, 52 e 54, respectivamente da LRF) possam 

cumprir seu mister.

Portanto, em se tratando de empresa estatal dependente estará sujeita a utilização 

de dois sistemas de escrituração contábil: público e privado.

2 – SERVIÇOS PÚBLICOS

Conjunto de atividades e bens exercidos ou colocados à disposição da coletividade 

pelo Estado, visando proporcionar maior grau de bem-estar social. São todos aqueles 

serviços prestados pelo Estado.

2.1 – SERVIÇO PRIVATIVO DO ESTADO OU SERVIÇOS PÚBLICOS PRÓPRIOS

Serviços que só podem ser prestados pelo Estado, por exemplo, atividades 

diplomáticas e consulares, defesa e segurança nacional, emissão de moeda, poder de 

polícia e segurança pública, os que garantem a distribuição da justiça.

2.2 – SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA

São serviços públicos prestados por delegação do poder público, sob condições 

fixadas por ele, através de:

a) Concessão: a autoridade concede ao concessionário, mediante contrato, 

o encargo de explorar um serviço público. Normalmente são objetos de concessão os 

serviços de transportes coletivos, fornecimento de energia elétrica, abastecimento de 

água, comunicações telefônicas, radiodifusão, exploração de jazidas e fontes minerais, 

serviços de cemitérios, e outros.

b) Permissão: a autoridade permite a título precário a uma pessoa física ou jurídica, 

a execução de obras e serviços de utilidade pública. Exemplos de serviços delegados e 

outorgados por permissão: transportes coletivos, colocação de banca para venda de 

jornais em via pública, etc.

Obs.: Existe ainda a prestação de serviços mista, em que podem atuar, 

simultaneamente, o poder público e a iniciativa privada, por exemplo, na área 

de educação.

Anotações
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Aula 11REVISÃO DOS PRINCIPAIS CONCEITOS DE 
ORÇAMENTO PÚBLICO

• Técnica Orçamentária

• Conceito de Orçamento

• Instrumentos de Planejamento: PPA, LDO e LOA

• Ciclo Orçamentário

1 – TÉCNICA ORÇAMENTÁRIA

É a maneira como se elabora e executa o orçamento público na esfera federal, 

estadual e municipal.

2 – CONCEITO DE ORÇAMENTO

O conceito clássico de orçamento ensina que “é uma lei de iniciativa do Poder 

Executivo que estima a receita e fixa a despesa da Administração Pública para um 

determinado período”. 

Atualmente, além dessa função clássica, o orçamento assume outras funções, 

dentre as quais destacamos:

• Vincula as ações do governo ao programado, consequentemente diminui o 

poder discricionário do governante;

• É um instrumento de transparência das ações do governo perante a sociedade, 

devendo ser dada ampla publicidade.

O orçamento é elaborado em um exercício para depois de aprovado pelo Poder 

Legislativo, vigorar no próximo exercício financeiro.

3 – INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO

A Constituição Federal de 1988 (art. 165) estabeleceu como instrumentos de 

planejamento:

a. o Plano Plurianual

Curso Técnico em Serviços Públicos
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Aula 11 b. as Diretrizes Orçamentárias

c. os Orçamentos Anuais.

O Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento Anual são 

determinados através de leis de iniciativa do Poder Executivo, que deverá encaminhar 

o projeto ao Poder Legislativo dentro dos prazos nas Constituições Estaduais e Leis 

Orgânicas Municipais, ou na falta destas de acordo com os prazos estabelecidos nos Atos 

das Disposições Constitucionais Transitórias.

4 – PLANO PLURIANUAL

É um planejamento estratégico de médio prazo (período de quatro anos), através 

do qual se procura ordenar as ações do governo em Programas, demonstrando:

• A situação atual;

• O que se pretende modificar;

• Quais os objetivos a serem atingidos;

• Os Programas a serem implementados;

• Os projetos e atividades que serão desenvolvidos;

• As metas para o atingimento de objetivos;

• Os indicadores para mensuração dos resultados;

• Os recursos necessários;

• O gerente do programa.

Pelo texto constitucional, o Plano Plurianual estabelecerá de forma regionalizada 

as diretrizes, os objetivos e metas da administração pública para despesas de capital e 

outras despesas delas decorrentes, bem como para as despesas relativas aos programas 

de duração continuada. 

O PPA inicia-se no segundo exercício financeiro do mandato do chefe do poder 

executivo e termina no primeiro exercício do mandato subsequente.

4.1 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Conforme a Constituição Federal, a LDO compreende as metas e prioridades da 

administração, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente e:

a. Orientará a elaboração da lei orçamentária anual;

b. Disporá sobre as alterações na legislação tributária;

c. Estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento.
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Curso Técnico em Serviços Públicos

Aula 11A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) é feita em conformidade com o Plano 

Plurianual e vai, como o próprio nome diz, após priorizar as metas, traçar as diretrizes 

para a elaboração e execução do orçamento.

OBSERVAÇÃO: A LDO é elaborada e aprovada em um exercício, porém produz 

efeito desde a sua aprovação já que orienta a elaboração da LOA para o exercício 

seguinte.

4.2 – LEI DE ORÇAMENTO ANUAL

Orçamento Anual (Lei de Orçamento, Lei Orçamentária, Lei Orçamentária Anual) 

é um detalhamento da Lei de Diretrizes, e através do Orçamento anual são programadas 

as ações a serem executadas, visando alcançar os objetivos do Governo. Deverá estar em 

consonância com o PPA e LDO e compreenderá (art. 165, § 5º da CF):

I. O orçamento fiscal referente aos Poderes da União (Estado ou Município), 

seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive 

fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II. O orçamento de investimentos das empresas em que a União (Estado ou 

Município), direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social 

com direito a voto;

III. O orçamento da seguridade social (Saúde e Previdência), abrangendo 

todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou 

indireta, bem como dos fundos e fundações instituídos e mantidos pelo 

Poder Público.

No orçamento anual são demonstrados detalhadamente:

I. As receitas que se pretende arrecadar no exercício, por categoria econômica e 

por fontes;

II. As despesas que serão efetuadas, por:

• Órgão e Unidade orçamentária;

• Categoria Econômica;

• Funções de Governo;

• Programas;

• Grupo de Natureza de Despesas;

• Origem dos Recursos;

• Por Projetos e Atividades.

O Orçamento anual constitui-se em importante instrumento de gestão, pois é nele 

que se encontram especificadas todas as receitas e despesas que o governo pretende 

executar no período.
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Aula 11 5 – CICLO ORÇAMENTÁRIO

Período compreendido entre a elaboração da proposta orçamentária e o 

encerramento do orçamento. Período de tempo necessário para que o orçamento esgote 

suas quatro fases: elaboração, aprovação, execução e controle. É a sequência das etapas 

desenvolvidas pelo processo orçamentário.

6 – RESUMO DO CICLO ORÇAMENTÁRIO

O ciclo orçamentário poderá ser resumido da seguinte forma:

UNIDADES 

ADMINISTRATIVAS 

Estabelecem os 

gastos, os objetivos e 

as metas

UNIDADES 

ORÇAMENTÁRIAS

Consolidam as 

propostas das U. 

A.s

UNIDADES 

SETORIAIS

Consolidam 

Propostas das U. 

O.s

ÓRGÃO CENTRAL DE 

PLANEJAMENTO

Consolida e elabora o 

Projeto de Orçamento

PODER EXECUTIVO

Elabora mensagem e 

projeto de lei e envia 

ao Legislativo

PODER 

LEGISLATIVO

Discute, aprova 

e devolve ao 

Executivo

PODER 

EXECUTIVO

Executa o 

Orçamento e 

Presta Contas

Anotações
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Aula 12REVISÃO DOS PRINCIPAIS CONCEITOS SOBRE 
RECEITA E DESPESA PÚBLICA

• Conceito e Classificação

• Fases da Execução da Receita

• Fases da Execução da Despesa

• Restos a Pagar

• Créditos Adicionais

1 – RECEITAS PÚBLICAS

Em síntese, são todos os recolhimentos feitos aos cofres públicos disponíveis para 

cobertura das despesas orçamentárias, cabendo distinguir:

Receitas Orçamentárias: São as previstas no orçamento público, e, portanto, o 

governo recebe autorização por lei, para arrecadá-las. São oriundas de recebimento de 

tributos, rendas, transferências, alienações de bens públicos, retornos de empréstimos 

concedidos pela entidade pública e operações de créditos por prazo superior a 12 meses.

Ingressos Extraorçamentários ou Receitas Extraorçamentárias: São as que não 

integram o orçamento público. São representadas por valores que o Estado é obrigado 

a arrecadar, mas que posteriormente tem que devolver ou repassar a quem de direito. 

Por exemplo: fiança, caução, imposto de renda retido na fonte, previdência retida, etc. O 

Estado atua como depositário desses valores.

Embora os anexos da Lei 4.320/64 tratem os recebimentos como Receita 

Extraorçamentária, existe a tendência de tratá-los simplesmente como ingressos e não 

como receita propriamente dita, pois a rigor, a entidade não pode dispor deste valor 

livremente visto que terá de devolvê-lo posteriormente. Outra razão para este tratamento 

é que, ao aceitarmos a denominação de “receita extraorçamentária” estaríamos negando 

eficácia ao Princípio da Universalidade o qual estabelece que todas as receitas e despesas 

devem constar do orçamento.

2 – CLASSIFICAÇÃO DAS RECEITAS

São várias as classificações das receitas públicas. Para o nosso caso interessa-nos as 

seguintes classificações:

• Quanto à entidade executora do orçamento;

• Quanto ao impacto na situação líquida patrimonial;

Curso Técnico em Serviços Públicos
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Aula 12 • Classificação econômica;

• Originárias e derivadas.

2.1 – CLASSIFICAÇÃO QUANTO ÀS ENTIDADES EXECUTORAS DO ORÇAMENTO

Esta classificação procura identificar se a receita advém de entidade pública ou 

privada, ou seja:

• Receita Orçamentária Pública – aquela executada por entidades públicas.

• Receita Orçamentária Privada – aquela executada por entidades privadas.

2.2 – QUANTO AO IMPACTO NA SITUAÇÃO LÍQUIDA PATRIMONIAL

Aqui, a receita é classificada analisando o impacto que ela provoca na situação 

líquida patrimonial, e está assim dividida: 

Receita efetiva: aquela que representa efetivamente ingresso financeiro sem a 

correspondente desincorporação de bens ou direitos, ou a incorporação de obrigações. 

Altera a situação líquida patrimonial. Constitui fato contábil modificativo aumentativo.

Receita não efetiva ou por mutação patrimonial: Receita por mutação patrimonial 

é a decorrente da saída de um bem ou valor patrimonial, como: a venda de um prédio, 

bens móveis, dívida ativa ou o resultado de operações de crédito. Originam-se de fatos 

permutativos. Representa “troca” de um elemento patrimonial pela receita. Não altera 

(m) a situação líquida patrimonial.

2.3 – CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: (art. 11 da Lei 4.320/64)

A classificação em categorias econômicas é utilizada para mensurar o impacto das 

decisões do Governo na economia nacional (formação de capital, custeio, investimentos 

etc.). As receitas orçamentárias são classificadas em duas categorias econômicas:

a. Receitas Correntes – destinam-se à cobertura de despesas correntes e provém 

das seguintes origens:

• Receita Tributária

• Contribuições

• Patrimonial

• Agropecuária

• Industrial

• Serviços

• Transferências Correntes, e 

• Outras Receitas Correntes
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Curso Técnico em Serviços Públicos

Aula 12b. Receitas de Capital - São destinadas a atender Despesas de Capital. Advém das 

seguintes origens:

• Operações de Crédito

• Alienação de Bens

• Amortização de Empréstimos

• Transferências de Capital, e

• Outras Receitas de Capital.

OBSERVAÇÃO: O superávit do orçamento corrente constitui origem de receitas 

para cobertura das despesas de capital, porém não é demonstrado como item 

das receitas de capital.

2.4 – RECEITAS ORIGINÁRIAS E DERIVADAS

Esta classificação demonstra se as receitas são originárias da exploração do 

patrimônio público ou privado.

Originárias: São as provindas da exploração do patrimônio do Estado. Por exemplo: 

receita de aluguel, venda de produtos produzidos pelo Estado, etc.

Derivadas: São as provenientes da imposição de tributos. Ex.: ICMS, I.R., etc.

3 – CODIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA – ESTRUTURA DA NATUREZA DA 

RECEITA

 O Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, disponível no endereço 

eletrônico: http://www.tesouro.gov.br/contabilidade governamental/procedimentos.asp 

2ª edição, Volume I, p. 20, assim dispõe:

O parágrafo 1º, do art. 8º da Lei nº. 4.320/64 define que os itens da discriminação 
da receita, mencionados no seu art. 11, serão identificados por números de 
código decimal. Convencionou-se denominar este código de natureza da receita. 
Este código busca classificar a receita identificando a origem do recurso segundo 
o fato gerador.

(...)

Face à necessidade de constante atualização e melhor identificação dos ingressos 
aos cofres públicos, o código identificador da natureza de receita é desmembrado 
em níveis. Assim, na elaboração do orçamento público a codificação econômica 
da receita orçamentária é composta dos níveis abaixo:

1º Nível – Categoria Econômica

2º Nível – Origem

3º Nível – Espécie

4º Nível – Rubrica

5º Nível – Alínea

6º Nível – Subalínea
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Aula 12 7º Nível – Detalhamento (Facultativo)

Também apresenta os seguintes exemplos de detalhamento de código da natureza 

da receita orçamentária:

Exemplo 1: 1.1.1.2.04.10 – Pessoas Físicas:

1 = Receita Corrente (Categoria Econômica);

      1 = Receita Tributária (Origem);

            1 = Receita de Impostos (Espécie);

                  2 = Imposto sobre o Patrimônio e a Renda (Rubrica);

                        04 = Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza (Alínea);

                                10 – Pessoas Físicas (Subalínea);

                         XX – NÍVEL DE DETALHAMENTO OPTATIVO.

Exemplo 2: 1.1.2.1.40.00 – Taxas de Serviço de Transporte Marítimo de Passageiros:

1 = Receita Corrente (Categoria Econômica);

      1 = Receita Tributária (Origem);

            2 = Taxas (Espécie);

                  1 = Taxa pelo Exercício do Poder de Polícia (Rubrica);

                         40 = Taxas Serviço de Transporte. Marítimo de Passageiro (Alínea);

                                00 – NÍVEL DE DETALHAMENTO OPTATIVO (Subalínea)

                         XX – NÍVEL DE DETALHAMENTO OPTATIVO

4 – ESTÁGIOS DA REALIZAÇÃO DA RECEITA

Os estágios da receita pública são cada uma das sucessivas etapas nas quais as 

mesmas são arrecadas. Consoante a Lei 4.320/64, os estágios da receita são: Lançamento, 

Arrecadação e Recolhimento.

O Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público divide a gestão da receita 

orçamentária em três etapas:

• Planejamento – que compreende a previsão da receita orçamentária constante 

da LOA;
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Aula 12• Execução – que compreende o Lançamento, Arrecadação e Recolhimento; 

• Controle e Avaliação – que compreende a fiscalização realizada pela própria 

administração, pelos órgãos de controle e pela sociedade.

Diante disso, as etapas para arrecadação das receitas são:

• Planejamento (Previsão);

• Execução que compreende o:

• Lançamento;

• Arrecadação;

• Recolhimento; 

• Controle e Avaliação.

4.1 – PLANEJAMENTO: Compreende a previsão de arrecadação da receita 

orçamentária constante da Loa, resultante de metodologias de projeção usualmente 

adotadas, observadas as disposições da LRF.

4.2 – LANÇAMENTO (art. 53 da Lei 4.320/64): É o ato da repartição competente, 

que verifica a procedência do crédito fiscal, a pessoa que lhe é devedora e inscreve o 

débito desta.

4.3 – ARRECADAÇÃO: Ocorre quando os contribuintes comparecem perante as 

agências bancárias para efetuar o pagamento de suas obrigações, para com o Estado. É a 

cobrança do tributo devido.

4.4 – RECOLHIMENTO: É o ato pelo qual os bancos entregam ao Tesouro Público, o 

produto da arrecadação.

4.3 – CONTROLE E AVALIAÇÃO: Compreende a fiscalização realizada pela própria 

administração, pelos órgãos de controle e pela sociedade.

5 – DESPESA PÚBLICA

Em sentido amplo, despesa pública é todo pagamento efetuado pelo governo a 

qualquer título. Em que pese possam ocorrer em momentos distintos são expressões 

sinônimas: saídas, desembolsos, dispêndios ou despesas públicas. 
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Aula 12 6 – CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

São muitos os critérios de classificação orçamentária da despesa. A técnica 

orçamentária combina várias classificações para dar a configuração conceitual ao tipo de 

orçamento escolhido. 

O Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, a que nos referimos acima, 

2ª edição, Volume I, apresenta a seguinte classificação da despesa:

6.1 – CLASSIFICAÇÃO QUANTO ÀS ENTIDADES EXECUTORAS DO ORÇAMENTO

• Despesa Orçamentária Pública – aquela executada por entidades públicas.

• Despesa Orçamentária Privada – aquela executada por entidades privadas.

6.2 – QUANTO AO IMPACTO NA SITUAÇÃO LÍQUIDA PATRIMONIAL

Aqui é analisado o impacto provocado pela despesa na situação líquida da entidade:

• Despesa efetiva: É aquela que provoca decréscimo ou eliminação efetiva dos 

bens do Estado, por exemplo, pagamento de pessoal, subvenções, auxílios, juros 

e outros. As despesas efetivas diminuem o patrimônio líquido. Normalmente 

coincide com a Despesa Corrente, todavia há despesa corrente não efetiva, por 

exemplo, a compra de material para estoque que representa fato permutativo.

• Despesa não efetiva: Decorrente do pagamento de despesa com a 

correspondente entrada de um bem ou de um valor patrimonial, como a compra 

de um prédio, a aquisição de um bem móvel, construções, amortizações de 

dívidas. Não alteram o resultado econômico do patrimônio.

6.3 – CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

Esta classificação identifica as instituições (os órgãos e as unidades) orçamentárias 

detentoras dos recursos. Sua ênfase é na responsabilidade pelo gasto (o que o órgão pode 

gastar e o quanto pode gastar). Reflete a estrutura organizacional de alocação dos créditos 

orçamentários, e está estruturada em dois níveis hierárquicos: órgão orçamentário e 

unidade orçamentária.

Cabe ressaltar que uma unidade orçamentária não corresponde necessariamente a 

uma estrutura administrativa, como ocorre, por exemplo, com alguns fundos especiais e 

com as Unidades Orçamentárias “Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios”, 

“Encargos Financeiros da União”, “Operações Oficiais de Crédito”, “Refinanciamento da 

Dívida Pública Mobiliária Federal” e “Reserva de Contingência”.
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Curso Técnico em Serviços Públicos

Aula 126.4 – CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL

A classificação funcional segrega as dotações orçamentárias em funções e 

subfunções, buscando responder basicamente à indagação “em que” área de atuação 

governamental a despesa será realizada.

6.5 – ESTRUTURA PROGRAMÁTICA

Esta classificação apresenta a estruturação das ações do governo por programas, 

projetos, atividades e operações especiais, as quais devem estar detalhadas no PPA e 

demonstra as ações do governo para a execução dos programas.

Ações são operações das quais resultam produtos (bens e serviços) que contribuem 

para atender o objetivo de um programa e, podem ser classificadas em projetos, atividades 

e operações especiais.

6.6 – POR NATUREZA DA DESPESA

Conforme a Portaria Interministerial nº. 163/2001, a classificação da despesa, 

segundo a sua natureza, compõe-se de:

I - categoria econômica;

II - grupo de natureza da despesa; 

III - elemento de despesa. 

6.6.1 – POR CATEGORIA ECONÔMICA

(Art. 12 da Lei 4.320/64): procura fornecer informações para análise de caráter 

econômico. Sua ênfase está no efeito dos gastos sobre a economia e na natureza da 

despesa. Divide a despesa em:

• Despesas Correntes: Classificam-se nessa categoria todas as despesas que não 

contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital. 

São os gastos de natureza operacional, realizados pela administração pública, 

para a manutenção e o funcionamento dos seus órgãos. Ex.: pagamento de 

pessoal, material de consumo, etc.

• Despesas de Capital: São despesas que contribuem, diretamente, para a 

formação ou aquisição de um bem de capital. São gastos efetuados pelo poder 

público com o objetivo de criar novos bens de capital, ou mesmo adquirir bens 

de capital já em uso, por exemplo, execução de obras, compra de instalações, 

equipamentos, material permanente dentre outros. Vai alterar os bens 

patrimoniais.
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Aula 12 6.6.2 – POR GRUPOS DE NATUREZA DA DESPESA

De acordo com o Anexo II da Portaria Interministerial 163/2001 esta classificação 

das despesas abrange os seguintes grupos:

1 – Pessoal e encargos;

2 – Juros e encargos da dívida;

3 – Outras despesas correntes;

4 – Investimentos;

5 – Inversões financeiras;

6 – Amortização da dívida;

O Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público inclui mais dois grupos.  

A saber;

7 – Reserva do RPPS 

8 – Reserva de Contingência.

6.6.3 – POR ELEMENTOS DE DESPESA

Representa o maior nível de detalhamento das despesas orçamentárias e tem como 

objetivo identificar quais os objetos de gastos, por exemplo, diárias, material de consumo, 

serviços de terceiros e outros.

7 – MODALIDADE DE APLICAÇÃO

A Portaria 163 afirma que a classificação da despesa será acompanhada da 

informação gerencial chamada Modalidade de Aplicação, cuja função é indicar se os 

recursos serão aplicados mediante transferência para outras esferas de Governo, seus 

órgãos ou entidades, para entidades privadas sem fins lucrativos, outras instituições ou 

ao exterior; ou, então, diretamente pela unidade detentora do crédito orçamentário, bem 

como outro órgão ou entidade no âmbito do mesmo nível de Governo.

8 – CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE AS CLASSIFICAÇÕES DA DESPESA

Nas leis orçamentárias, portanto, as ações devem ser identificadas em termos de:

• Funções;

• Subfunções;

• Programas;

• Projetos;

• Atividades; 

• Operações especiais;

• Por categoria econômica;

• Grupo de despesa;

• Modalidade de aplicação;

• Por Órgão e Unidade Orçamentária (institucional), e ainda

• Por fontes de recursos.
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Aula 129 – ESTÁGIOS DA DESPESA PÚBLICA

Estágios são as fases de execução da despesa e, consoante a Lei 4.320/64, são as 

seguintes17: Empenho, Liquidação e Pagamento.

9.1 – EMPENHO

É o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de 

pagamento pendente ou não de implemento de condição (art. 58 da Lei 4.320/64).

Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico, e é formalizado 

mediante a emissão de um documento chamado Nota de Empenho.

É a garantia do credor (quase contrato) de que ele pode prestar o serviço, ou pode 

entregar a mercadoria.

É vedada a realização de despesa sem prévio empenho (art. 60 da Lei 4.320/64).

O empenho possui três modalidades:

• Ordinário – utilizado para despesas normais, cujo valor é conhecido.

• Por estimativa – Utilizado nos casos em que não se possa determinar o 

montante da despesa.

• Global – Utilizado nos casos de despesas contratuais e outras sujeitas a 

parcelamento

9.2 – LIQUIDAÇÃO

Consiste na verificação do direito adquirido pelo credor, tendo por base os títulos e 

documentos comprobatórios do respectivo crédito (art. 63 da Lei 4.320/64).

Essa verificação tem por fim apurar (art. 63, § 1º da Lei 4.320/64):

I - a origem e o objeto do que se deve pagar;

II - a importância exata a pagar;

III - a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.

É neste estágio que se configura a despesa pública e a consequente obrigação para 

a entidade pública.

7  Os estágios da Despesa Pública estabelecidos pela Lei 4.320/64 são: EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO. Doutrinari-
amente, no entanto, seguindo o que ocorre na prática, a maioria dos autores apresenta as seguintes fases: 1) Programação 
da Despesa (Orçamentação); 2) Licitação; 3) Empenho; 4) Liquidação; 5) Suprimento; e 6) Pagamento.
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Aula 12 9.3 – PAGAMENTO

Compreende a entrega da importância devida ao credor, mediante a respectiva 

quitação.

10 – RESTOS A PAGAR

No final do exercício, as despesas empenhadas e não pagas serão inscritas em restos 

a pagar e constituirão a dívida flutuante.  Podem-se distinguir dois tipos de restos a pagar: 

os processados e os não processados.

Os restos a pagar processados são aqueles em que a despesa percorreu os estágios 

de empenho e liquidação, restando pendente, apenas, o estágio do pagamento.

Os restos a pagar não processados são aqueles em que a despesa percorreu apenas 

o estágio do empenho e que ainda não foi liquidada.

11 – CRÉDITOS ADICIONAIS

As dotações orçamentárias constantes do Orçamento Público podem ser 

insuficientes para execução das despesas. Nesse caso há necessidade de se adicionar 

valor às dotações inicialmente fixadas, o que se faz por meio de créditos adicionais.

São créditos adicionais as autorizações de despesas não computadas ou 

insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento. São classificados em:

• Suplementares – Destinados para reforço de dotação orçamentária, e são 

abertos quando as dotações orçamentárias são ou se tornam insuficientes.

• Especiais – Destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária 

específica.

• Extraordinários – Destinados a atender despesas urgentes e imprevisíveis, em 

caso de guerra, subversão interna ou calamidade pública.

12 – RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

1. PPA;

2. LDO;

3. LOA;

4. PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA: PROGRAMAÇÃO 

FINANCEIRA DE DESEMBOLSO, FIXAÇÃO DAS METAS BIMESTRAIS 

DE ARRECADAÇÃO, LIBERAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E 

FINANCEIROS;

5. MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS SE HOUVER;
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Aula 126. EXECUÇÃO DA RECEITA: LANÇAMENTO, ARRECADAÇÃO E RECOLHIMENTO;

7. EXECUÇÃO DA DESPESA: LICITAÇÃO, EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E 

PAGAMENTO;

8. PRESTAÇÃO DE CONTAS

PPA LDO LOA

PROGRAMAÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA E 

FINANCEIRA

MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS 

ORÇAMENTÁRIOS

EXECUÇÃO DA RECEITA 

E DA DESPESA
PRESTAÇÃO DE CONTAS

Anotações
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Aula 13 CONTABILIDADE PÚBLICA

• Conceito, Denominações, Objeto, Campo de Aplicação

• Patrimônio Público

• Regimes Contábeis

• Sistemas Contábeis

1 – CONTABILIDADE PÚBLICA

1.1 – CONCEITO

Vimos que Contabilidade é a ciência que:

• Identifica os fatos que alteram o Patrimônio

• Comprova através de documentação idônea

• Registra em livros próprios

• Extrai os Relatórios Contábeis

• Confere e Analisa

• Fornece Informações aos usuários da contabilidade para planejamento, controle 

e tomada de decisão.

Logo: Contabilidade Pública é o ramo da Contabilidade aplicada ao Setor Público, 

visando praticar os atos relativos ao Patrimônio e ao Orçamento Público.

A Contabilidade Pública recebe algumas denominações próprias, tais como:

• Contabilidade Governamental

• Contabilidade Nacional ou Federal

• Contabilidade Estadual, Municipal, Autárquica, Paraestatal, divididas em:

a. Contabilidade Orçamentária

b. Contabilidade Financeira

Instituto Federal - Paraná
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Aula 13• Contabilidade Patrimonial

• Contabilidade Industrial

• Contabilidade de Compensação

1.2 – OBJETO

O objeto da Contabilidade Pública é o Patrimônio Público o qual podemos conceituar 

como sendo o “Conjunto de bens, direitos e obrigações pertencentes e administrados por 

uma entidade pública para a realização de seus fins.”.

1.2.1 – Composição do Patrimônio

Vamos fazer uma breve consideração sobre a composição do Patrimônio Público.

a) Bens – são coisas capazes de satisfazer uma necessidade e suscetíveis de avaliação 

econômica. Consoante o modelo de Balanço Previsto na Lei 4.320/64, dividem-se em:

• Bens Móveis - aqueles que por natureza ou por destino podem ser removidos de 

um lugar para outro sem perder a forma ou substância. Ex.: móveis e utensílios, 

semoventes, veículos, etc.

• Bens Imóveis – são aqueles que não podem ser removidos de um lugar para 

outro sem perder a forma ou substância. Ex.: terras, edificações, fazendas, etc.

• Bens de Natureza Industrial - são os bens móveis e imóveis aplicados em 

atividades produtivas industriais, agrícolas e pecuárias. Ex.: terras, edificações, 

móveis e utensílios, etc.

• Bens em Processo de Aquisição - são aqueles bens que foram adquiridos, mas 

ainda não foram incorporados ao Patrimônio Público. Ex.: Construções em 

andamento, bens adquiridos e ainda não instalados.

• Valores - são bens da entidade pública tais como: ações de sociedades ou 

companhias, títulos da dívida pública, joias, moedas e outros.

• Diversos - são os bens que não foi possível classificá-los em um dos itens 

anteriores.

b) Direitos - são os valores que a entidade tem a receber. No nosso caso são os 

Créditos. Esses direitos a receber representam receita lançada e não arrecadada no 

exercício, saldos em bancos, devedores diversos e devedores por empréstimos.

c) Obrigações - são os compromissos que o órgão tem a pagar, e no nosso exemplo 

estão representados pelo:
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Aula 13 • Passivo Financeiro que representam as obrigações exigíveis, normalmente, a 

curto prazo (cujo pagamento independe de autorização orçamentária) tratadas 

como Dívida Flutuante, composto pelos Restos a Pagar, Serviços da Dívida a 

Pagar, Depósitos e Débitos de Tesouraria; e

• Passivo Permanente compreende as dívidas fundadas (compromisso de longo 

prazo garantidas por títulos emitidos pelo governo ou contratos) e outras que 

dependam de autorização legislativa.

1.2.2 – Considerações Sobre Os Bens Do Estado

Os bens do Estado, de forma geral, recebem diversas classificações. Para nosso 

estudo, consideraremos a seguinte divisão:

a) Bens de Domínio Público ou Bens de Uso Comum do Povo - são os bens que a 

comunidade utiliza diretamente e sem intermediário. Por exemplo: praças, ruas, parques, 

rios, etc. Não são contabilizáveis. Não são inventariados e não podem ser alienados.

b) Bens Especiais - são para uso do público, porém há necessidade de alguém para 

tornar isso possível. Por exemplo: biblioteca, escola, creche, etc. São utilizados para o 

Estado prestar um serviço público. São contabilizados, inventariados e, via de regra, são 

inalienáveis.

c) Bens Dominiais (Dominicais) - bens sobre os quais o Estado tem a posse e o 

domínio. Podem ser utilizados para qualquer fim. Estão sujeitos à contabilização. São 

inventariados. Podem ser alienados conforme a Lei, e podem produzir rendas.

1.3 – CAMPO DE ATUAÇÃO

O campo de atuação da Contabilidade Pública abrange os fatos relativos ao 

orçamento, finanças e patrimônio das entidades de direito público, tanto em nível federal, 

estadual quanto municipal, abrangendo a administração direta, as autarquias, fundações 

públicas e empresas dependentes.

1.4 – REGIMES CONTÁBEIS

Para apuração do resultado do exercício, existem em contabilidade os seguintes 

regimes:

• REGIME DE CAIXA: Quando adotamos este regime, fazemos os registros 

contábeis no momento em que os valores são pagos ou recebidos. Assim, 

consideramos na apuração do resultado do exercício, somente os valores pagos 

e recebidos no período.
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Aula 13• REGIME DE COMPETÊNCIA: Quando utilizamos este regime, consideramos 

como de competência do exercício - compete, pertence ao exercício - todas 

as receitas realizadas e as despesas incorridas no período independente do 

recebimento ou do pagamento.

Na Contabilidade Pública, por muito tempo, a doutrina considerou como aplicável o 

Regime Misto face ao disposto no art. 35 da Lei 4320/64 que considera como pertencente 

ao exercício financeiro as receitas nele arrecadadas (regime de caixa), e as despesas nele 

legalmente empenhadas (de competência). Este entendimento, no entanto, encontra-

se superado em face da aprovação das NBCASP e recentes orientações dos órgãos 

orientadores sobre procedimentos orçamentários e contábeis do governo federal, os quais 

entendem aplicável o regime de competência tanto à despesa quanto à receita pública.

Saliente-se que a adoção do Regime de Competência faz com que o resultado e as 

alterações patrimoniais sejam evidenciados de forma mais adequada, por isso o esforço 

para a sua adoção in totum.

1.5 – SUBSISTEMAS CONTÁBEIS

Os registros contábeis são efetuados nos seguintes subsistemas:

• Orçamentário: a função é o controle do orçamento, ou seja, registram todos 

os fatos relativos à receita e à despesa constante da Lei Orçamentária e dos 

Créditos Adicionais, desde a previsão, a execução e a diferença entre previsão 

e execução.

• Financeiro: envolve apenas numerário, e tem como função o registro de todos 

os pagamentos e recebimentos de ordem orçamentária ou extraorçamentária. 

• Patrimonial: são efetuados os registros dos fatos que afetam o patrimônio 

público, por exemplo, os relativos aos bens móveis, imóveis, créditos, valores, 

movimentação do almoxarifado e outros fatos que afetem o patrimônio 

como incorporações e desincorporações de bens independentes da execução 

orçamentária.

• Compensado: é efetuado o registro dos atos administrativos de natureza não 

orçamentária, e que pode afetar o patrimônio público no futuro, como os 

acordos, fianças, cauções, convênios e outros.

1.6 – DEMOSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A Contabilidade Pública, portanto, registra todos os atos e fatos decorrentes da 

gestão pública durante o exercício financeiro - período coincidente com o ano civil. 



168 Instituto Federal - Paraná

N
oç

õe
s 

de
 C

on
ta

bi
lid

ad
e 

Pú
bl

ic
a

Aula 13 Encerrado o exercício, para demonstrar o resultado da gestão deverão ser elaborados os 

seguintes demonstrativos:

• Balanço Orçamentário;

• Balanço Financeiro;

• Balanço Patrimonial;

• Demonstração das Variações Patrimoniais;

• Demais anexos estipulados pela Lei 4.320/64.

O exercício financeiro na iniciativa privada, normalmente coincide com o ano civil, 

face às disposições da Lei 6.404/76 e da Legislação Fiscal, porém há exceções, por exemplo. 

no início das operações ou em caso de incorporação, fusão ou cisão de empresas em que 

o exercício pode ser diferente do ano civil.

Atualmente a Contabilidade Pública passa “por uma revolução”, conforme visto no 

início deste trabalho. A partir do exercício de 2012 com a entrada em vigor do novo Plano 

de Contas aplicável ao Setor Público, também serão elaboradas as Demonstrações dos 

Fluxos de Caixa, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e facultativamente a 

Demonstração do Resultado Econômico.

Anotações
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Aula 14NORMAS, ESCRITURAÇÃO E SISTEMA

• Normas Contábeis da Lei 4.320/64

• Normas da Lei Complementar 101/00

• Conceitos, Formas e demais aspectos da Escrituração

• Funções e Lançamentos Básicos de Cada Sistema

1 – NORMAS CONTÁBEIS DA LEI 4.320/64

A Lei nº 4.320/64 elenca uma série de normas esparsas que influem diretamente na 

contabilidade dos órgãos, por exemplo:

• Art. 34 - O exercício financeiro coincidirá com o ano civil

• Art. 35 - Pertencem ao exercício financeiro:

• I - as receitas nele arrecadadas;

• II - as despesas nele legalmente empenhadas.

• Art. 36 - Consideram-se Restos a Pagar as despesas empenhadas, mas não pagas 

até o dia 31 de dezembro, distinguindo-se as processadas das não processadas.

Além dessas normas esparsas, relaciona outras específicas no Título IX - Da 

Contabilidade. O referido título é subdividido em quatro capítulos, sendo:

• Capítulo I - DISPOSIÇÕES GERAIS;

• Capítulo II - DA CONTABILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA;

• Capítulo III - DA CONTABILIDADE PATRIMONIAL E INDUSTRIAL; 

• Capítulo IV - DOS BALANÇOS.

Dessas normas específicas, destacamos:

• Art. 85 - Dispõe que os serviços de contabilidade serão organizados de forma a 

permitir:

• O acompanhamento da execução orçamentária;

• O conhecimento da composição patrimonial;

• A determinação dos custos dos serviços industriais;

Curso Técnico em Serviços Públicos



170 Instituto Federal - Paraná

N
oç

õe
s 

de
 C

on
ta

bi
lid

ad
e 

Pú
bl

ic
a

Aula 14 • O levantamento dos balanços gerais; 

• A análise e a interpretação dos resultados econômicos e financeiros.

• Art. 86 – Determina que a escrituração sintética seja efetuada por partidas 

dobradas;

• Art. 89 - A Contabilidade evidenciará os fatos ligados à administração 

orçamentária, financeira, patrimonial e industrial.

• Art. 94 e 95 - Determina que se façam registros analíticos e sintéticos dos bens 

patrimoniais permanentes;

• Art. 96 - Dispõe sobre inventários dos bens móveis e imóveis.

• Art. 98 - Conceitua dívida fundada.

• Art. 100 - Trata das Variações Patrimoniais.

• Art. 101 - Estabelece que os resultados gerais são demonstrados no Balanço 

Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração 

das Variações Patrimoniais e demais anexos da Lei.

• Art. 102 - Trata do Balanço Orçamentário.

• Art. 103 - Estabelece o conteúdo do Balanço Financeiro.

• Art. 104 - Trata da Demonstração das Variações Patrimoniais.

• Art. 105 - Dispõe sobre o Balanço Patrimonial.

• Art. 106 - Trata da Avaliação dos Bens Patrimoniais.

2 – NORMAS DA LEI COMPLEMENTAR 101/00

A LRF, além de normas esparsas que impactam direta ou indiretamente na 

Contabilidade Pública, por exemplo, no art. 48 quando especifica os planos, orçamentos, 

LDO e prestações de contas como instrumentos de planejamento, ou então, ao disciplinar 

a questão dos restos a pagar e disponibilidade de caixa no art. 42, tratou especificamente 

da Escrituração e Consolidação das Contas nos arts. 50 e 51, cujas normas, em síntese, 

são:

• A disponibilidade de caixa constará de registros próprios, de modo que os 

recursos vinculados a órgão, fundo ou despesa obrigatória fiquem identificados 

e escriturados de forma individualizada;

• A despesa e a assunção de compromisso serão registradas segundo o regime de 

competência, apurando-se, em caráter complementar, o resultado dos fluxos 
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Aula 14financeiros pelo regime de caixa;

• As demonstrações contábeis compreenderão as transações de cada órgão, 

fundo ou entidade, inclusive empresa estatal dependente;

• As receitas e despesas previdenciárias serão apresentadas em demonstrativos 

financeiros e orçamentários específicos;

• Exige detalhamento das obrigações de forma a evidenciar o montante e a 

variação da dívida pública, detalhando, pelo menos, a natureza e o tipo do 

credor;

• A Demonstração das Variações Patrimoniais dará destaque à origem e ao 

destino dos recursos proveniente da alienação de ativos;

• Delegou ao órgão central de contabilidade da união a edição de normas para 

consolidação das contas públicas;

• A Administração Pública manterá sistema de custos que permita a avaliação e o 

acompanhamento da gestão orçamentária, financeira e patrimonial;

• Estabeleceu normas para a consolidação das contas nacionais, pela União.

3 – NORMAS DO MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO

Com a entrada em vigor das normas ali disciplinadas, todas as orientações prestadas 

no referido Manual deverão ser observadas “in totum”.

4 – FORMA DE ESCRITURAÇÃO

O sistema contábil deve ser idealizado pelo Contador. Dependendo da complexidade 

dos registros, pode ser efetuado de duas formas:

CENTRALIZADA - quando os registros são efetuados em um Órgão Central de 

Contabilidade, com base na documentação comprobatória enviada pelos diversos Setores 

ou Órgãos Setoriais; 

DESCENTRALIZADA - quando a contabilidade é processada nos Órgãos Setoriais e 

encaminhada ao Órgão Central de Contabilidade apenas para consolidação dos registros 

(balancetes) setoriais.

Dependendo do sistema escolhido, deverão ser adotados os livros adequados, 

por exemplo, se o sistema for descentralizado, deverão ser utilizados livros setoriais 

para escrituração das operações nos órgãos, e gerais para consolidação dos balancetes e 

registros no órgão central.
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Aula 14 5 – EXERCÍCIO FINANCEIRO

É o período durante o qual será executado o orçamento público (arrecadação das 

receitas e pagamento das despesas), e será coincidente com o ano civil, por força do art. 34 

da Lei 4.320/64, sendo que ao final do mesmo procede-se ao encerramento do exercício 

e efetua-se o levantamento das Demonstrações Contábeis para aferir-se o resultado da 

gestão.

6 – MÉTODOS

De forma geral, predomina na Contabilidade Pública o método das Partidas 

Dobradas, onde a cada débito corresponde um crédito. Todavia, em certos casos, para 

efetivação dos registros analíticos, utiliza-se o Método das Partidas Simples em que não 

há correspondência entre débitos e créditos.

7 – NÍVEIS DE ESCRITURAÇÃO

A Contabilidade Pública processa-se normalmente em dois níveis:

a. Contabilidade Analítica é feita de forma discriminativa, com individualização 

de cada fato, de cada devedor ou credor, data, valor, etc.; 

b. Contabilidade Sintética é feita através de informações globais, baseadas na 

escrituração analítica.

A Contabilidade Analítica é feita de forma discriminativa, através da escrituração 

de livros próprios adotados de acordo com a necessidade do órgão.

A Contabilidade Sintética é efetuada de maneira resumida, através da escrituração 

dos livros:

• Diário; 

• Razão Geral.

8 – CODIFICAÇÃO USADA NA ESCRITURAÇÃO

Na Contabilidade Pública utilizamos duas espécies de códigos:

a. Código Contábil - Utilizado para a classificação contábil das contas sintéticas da 

Contabilidade Orçamentária, Financeira, Patrimonial e Compensado.

b. Código Orçamentário - É o estabelecido pelos anexos da Lei 4.320/64, atualizada 

pela Portaria Interministerial nº 163/2001, e é utilizado para a classificação das 

contas analíticas no orçamento e na escrituração de livros auxiliares.

9 – DETALHAMENTOS DOS SUBSISTEMAS CONTÁBEIS

No Livro Diário e no Razão Geral são escrituradas as operações relativas aos 

subsistemas Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Compensado ou de Controles.
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Aula 149.1 – SUBSISTEMA ORÇAMENTÁRIO

A função deste subsistema é o controle do orçamento. As contas sintéticas baseiam-

se na escrituração analítica e registram:

• As receitas previstas no orçamento – previsão orçamentária e suas alterações;

• As despesas autorizadas;

• Os créditos adicionais;

• As receitas realizadas no exercício;

• As despesas empenhadas e as pagas no exercício;

• Comparação entre a previsão e a execução orçamentária;

Os lançamentos básicos deste subsistema são:

• Previsão da receita;

• Fixação da despesa;

• Transposição de dotações por decreto;

• Empenho da despesa;

• Anulação de empenho;

• Realização da receita;

• Execução da despesa;

• Comparação entre a receita orçada e a realizada;

• Despesa empenhada e não pagas (restos a pagar);

• Comparação entre a despesa fixada e a realizada;

9.2 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO SUBSISTEMA ORÇAMENTÁRIO

As Demonstrações Contábeis deste subsistema são:

a) Balancete Mensal, que evidenciará a:

• Receita Prevista;

• Despesa Fixada;

• Despesa Empenhada;

• Despesa Realizada;

• Receita Realizada; e

• As contrapartidas das contas gerais de Empenho da Despesa e Execução 

Orçamentária.
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Aula 14 b) Balanço Anual, conforme Anexo 12 da Lei 4.320/64, que evidenciará:

 

Receitas

Previstas;  

Executadas; e 

Diferença

 

Despesas

Fixação;  

Execução; e 

Diferença

Superávit ou Déficit orçamentário

9.3 – SUBSISTEMA FINANCEIRO

Este subsistema envolve apenas numerário, e tem como função o registro de todos 

os pagamentos e recebimentos de ordem orçamentária ou extraorçamentária. Registra-

se, portanto, neste subsistema:

• Os recebimentos das receitas orçamentárias e extraorçamentárias;

• Os recebimentos de ativos financeiros;

• Os pagamentos das despesas orçamentárias e extraorçamentárias;

• Os pagamentos dos passivos financeiros.

Os lançamentos básicos deste subsistema são:

• Arrecadação da receita orçamentária;

• Emissão de cheques;

• Arrecadação da receita extraorçamentária;

• Pagamento das despesas orçamentárias;

• Pagamento das despesas extraorçamentárias;

• Inscrição dos restos a pagar;

• Encerramento das contas de receitas orçamentárias;

• Encerramento das contas de despesas orçamentárias;

9.4 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO SUBSISTEMA FINANCEIRO

As Demonstrações Contábeis deste subsistema são:
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Aula 14a) Balancete Mensal, que evidenciará:

 

- Ativo Financeiro

- Disponível 

- Realizável 

- Contas Pendentes
- Passivo Financeiro - Restos a Pagar 

- Depósitos (extraorçamentária)
- Contas de Resultado - Receitas 

- Despesas
- Contas de 

Transferências

b) Balanço Anual, evidenciando:

- Receita Realizada - Orçamentária 

- Extraorçamentária
- Saldos Financeiros do 

Exercício Anterior
- Despesa Realizada - Orçamentária 

- Extraorçamentária
- Saldos Financeiros (numerários em Caixa e Bancos) para 

o exercício seguinte.

9.5 – SUBSISTEMA PATRIMONIAL

A Contabilidade Patrimonial não envolve a movimentação de numerários, bem 

como não inclui registro de dotações orçamentárias. Ela tem por objetivo registrar os fatos 

contábeis que envolvem bens móveis, imóveis, obrigações, valores, almoxarifado, bens 

industriais, dívida ativa e passiva.

Registra-se, portanto, neste sistema:

Os fatos que provocam mutações nos bens móveis, imóveis, créditos, obrigações e 

valores;

• Movimento (entrada e saída) de Almoxarifado;

• Inscrição e baixa de ativos e passivos;

• Incorporação e desincorporação de bens independentes da execução 

orçamentária, isto é, sem movimentação financeira;

9.6 – DEMONSTRAÇÕES DO SUBSISTEMA PATRIMONIAL

a) Demonstração das Variações Patrimoniais, onde são demonstradas:
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Aula 14 1. As Variações Ativas divididas em:

• Resultantes da Execução orçamentária (Receitas Orçamentárias)

• Mutações Patrimoniais Ativas

• Independentes da Execução Orçamentária

2. As Variações Passivas divididas em:

• Resultantes da Execução orçamentária (Despesas Orçamentárias)

• Mutações Patrimoniais Passivas

• Independentes da Execução Orçamentária

b) Balanço Patrimonial, que demonstra:

1. O Ativo Financeiro (valores disponíveis e a receber a curto prazo)

2. O Ativo Permanente (bens duráveis e valores a receber a longo prazo)

3. O Ativo Compensado

4. O Passivo Financeiro (valores a pagar a curto prazo)

5. Passivo Permanente (valores a pagar a longo prazo)

6. O Passivo Compensado.

9.7 – SUBSISTEMA DE COMPENSAÇÃO OU COMPENSADO

Neste subsistema efetuamos o registro dos atos que não afetam o patrimônio 

público.

Os lançamentos básicos deste subsistema são:

• Registro de cauções recebidas e baixas respectivas;

• Registro de fiança prestada e baixas respectivas;

• Registro de responsáveis por adiantamentos;

• Registro de cessão em comodato de bens públicos, e respectivas baixas, quando 

da devolução;

• Registro de materiais cedidos por empréstimos;

• Registro de responsáveis por adiantamentos e respectivas baixas;
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Aula 14• Baixa do registro de materiais cedidos por empréstimos quando da devolução.

Obs.: Este subsistema não tem demonstração específica. Os valores resultantes 

da contabilização são demonstrados como item do Balanço Patrimonial.

Com a entrada em vigor das normas constantes do Manual de Contabilidade 

Aplicada ao Setor Público, a contabilização será efetuada de acordo com as 

classes por natureza da informação, assim, as de 1 a 4 registram as informações 

de natureza patrimonial; as classes 5 e 6 de natureza orçamentária e as classes 

7 e 8 de controles.

9.8 – PASSOS PARA LANÇAMENTOS NA CONTABILIDADE PÚBLICA

 O primeiro passo para realizarmos os lançamentos dos fatos em cada um dos 

sistemas é identificar com precisão: 

a. Se o fato constitui - Receita (R) ou Despesa (D).

b. Se o fato constitui uma receita ou despesa – Orçamentária (O) ou 

extraorçamentária (E).

c. Se o fato constitui – Receita/Despesa corrente (C) ou Receita/Despesa de capital 

(K).

d. A fase ou estágio da receita ou da despesa:

• Receita: previsão (P); lançamento (L); arrecadação (A), recolhimento (Re)

• Despesa: fixação (F); programação (Pr); licitação (Lic); empenho (E); 

liquidação (Li); suprimento (S); pagamento (Pg).

e. Em qual sistema ou sistemas de contas deve ser realizado o registro da 

transação:

  Sistema Orçamentário (SO);

  Sistema Financeiro (SF);

  Sistema Patrimonial (SP);

  Sistema de Compensação (SC); 

Classificação dos fatos contábeis
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Aula 14 Nº Descrição do fato ocorrido no exercício atual a) b) c) d) e)
01 Previsão da receita orçamentária – IPTU R O C P SO
02 Previsão da receita orçamentária – alienação de 

veículo
R O K P SO

03 Fixação da despesa de pessoal – administração D O C F SO
04 Fixação da despesa de aquisição de veículos para a 

administração
D O C F SO

05 Arrecadação da receita orçamentária – IPTU R O C A S O /
SF/SP

06 Arrecadação da receita orçamentária – Alienação de 
veículos, sendo:

R O K A S O /
SF/SP

06A Um veículo contabilizado por R$ 100,00 e vendido 
por R$ 80,00

SP

06B Um veículo contabilizado por R$ 150,00 e vendido 
por R$ 250,00

SP

07 Empenho da despesa de pessoal – administração D O C E S O /
SF/SP

08 Empenho da despesa de aquisição de veículos para 
a administração

D O K E S O /
SF/SP

09 Liquidação da despesa de pessoal – administração D O C Li S O /
SF

10 Liquidação da despesa de aquisição de veículos para 
a administração

D O K Li S O /
SF/SP

11 Pagamento da despesa de pessoal – administração D O C Pg SF
12 Pagamento da despesa de aquisição de veículos 

para a administração
D O K Pg SF

13 Pagamento de restos a pagar do exercício anterior D E SF
14 Recebimento de depóstio em caução R E SF
15 Devolução de depósito recebido em caução D E SF
16 Recebimento por doação de um terreno SP

(Fonte: Márcio José Assumpção – Contabilidade Pública – IBPEX – 2007) Adaptado.

9.9 – PRINCIPAIS LANÇAMENTOS POR SUBSISTEMAS

LANÇAMENTOS - SUBSISTEMA ORÇAMENTÁRIO

LANÇAMENTOS - SUBSISTEMA ORÇAMENTÁRIO

1) PREVISÃO DA RECEITA: Corrente de capital

2) PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA CORRENTE
Efetiva

3) PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA DE CAPITAL
por Mutação - Alienação de Móveis

4) PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA DE CAPITAL
por Mutação - Operações de Crédito

5) PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA DE CAPITAL
por Mutação - Cobrança da Dívida Ativa

RECEITA
CORRENTE 
PREVISTA

EXECUÇÃO
DA RECEITA

EXECUÇÃO
DA RECEITA

EXECUÇÃO
DA RECEITA

EXECUÇÃO
DA RECEITA

RECEITA DE 
CAPITAL 

PREVISTA

RECEITA DE 
CORRENTE
PREVISTA

RECEITA DE 
CAPITAL 

PREVISTA

RECEITA DE 
CAPITAL 

PREVISTA

RECEITA DE 
CAPITAL 

PREVISTA

ORÇAMENTO
DA 

RECEITA

BANCOS

BANCOS

BANCOS

BANCOS

RECEITA 
CORRENTE
ARRECADADA

RECEITA 
CORRENTE
ARRECADADA

RECEITA  DE 
CAPITAL
ARRECADADA

RECEITA  
CORRENTE
ARRECADADA

BENS MÓVEIS

DÍVIDA
FUNDADA

CRÉDITOS
FISCAIS 
INSCRITOS

VARIAÇÕES
PASSIVAS
Mutações 
Patrimoniais
Alienação de 
Bens Móveis

VARIAÇÕES
PASSIVAS
Mutações 
Patrimoniais
Empréstimos
Tomados

VARIAÇÕES
PASSIVAS
Mutações 
Patrimoniais
Cobrança da
Dívida Ativa

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

XX

LANÇAMENTOS - SUBSISTEMA FINANCEIRO

LANÇAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO

LANÇAMENTOS - SUBSISTEMA PATRIMONIAL

LANÇAMENTOS - SISTEMA PATRIMONIAL

6) FIXAÇÃO DAS DESPESAS: Correntes de capital

7) PELO EMPENHO DAS EMPRESAS: Correntes de 
capital

8) NA LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS: Correntes 
Efetiva

9) NA LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS De capital - 
Por Mutações - Compra de Bens Móveis

ORÇAMENTO
DA DESPESA

CRÉDITOS
DISPONÍVEIS

DESPESA
CORRENTE

EMPENHADA

DESPESA
DE CAPITAL

EMPENHADA

CRÉDITOS 
DISPONÍVEIS

DESPESA 
CORRENTE

EMPENHADA

DESPESA 
DE CAPITAL

EMPENHADA

EXECUÇÃO DA
DESPESA

EXECUÇÃO DA
DESPESA

DESPESA
CORRENTE
REALIZADA

DESPESA
DE CAPITAL
REALIZADA

DESPESA 
LIQUIDADA A

PAGAR

DESPESA 
LIQUIDADA A

PAGAR BENS MÓVEIS

VARIAÇÕES ATIVAS
Mutações Patrimoniais

Aquisição de Bens Móveis

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X X X
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Aula 14

Anotações

LANÇAMENTOS - SUBSISTEMA ORÇAMENTÁRIO

LANÇAMENTOS - SUBSISTEMA ORÇAMENTÁRIO

1) PREVISÃO DA RECEITA: Corrente de capital

2) PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA CORRENTE
Efetiva

3) PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA DE CAPITAL
por Mutação - Alienação de Móveis

4) PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA DE CAPITAL
por Mutação - Operações de Crédito

5) PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA DE CAPITAL
por Mutação - Cobrança da Dívida Ativa

RECEITA
CORRENTE 
PREVISTA

EXECUÇÃO
DA RECEITA

EXECUÇÃO
DA RECEITA

EXECUÇÃO
DA RECEITA

EXECUÇÃO
DA RECEITA

RECEITA DE 
CAPITAL 

PREVISTA

RECEITA DE 
CORRENTE
PREVISTA

RECEITA DE 
CAPITAL 

PREVISTA

RECEITA DE 
CAPITAL 

PREVISTA

RECEITA DE 
CAPITAL 

PREVISTA

ORÇAMENTO
DA 

RECEITA

BANCOS

BANCOS

BANCOS

BANCOS

RECEITA 
CORRENTE
ARRECADADA

RECEITA 
CORRENTE
ARRECADADA

RECEITA  DE 
CAPITAL
ARRECADADA

RECEITA  
CORRENTE
ARRECADADA

BENS MÓVEIS

DÍVIDA
FUNDADA

CRÉDITOS
FISCAIS 
INSCRITOS

VARIAÇÕES
PASSIVAS
Mutações 
Patrimoniais
Alienação de 
Bens Móveis

VARIAÇÕES
PASSIVAS
Mutações 
Patrimoniais
Empréstimos
Tomados

VARIAÇÕES
PASSIVAS
Mutações 
Patrimoniais
Cobrança da
Dívida Ativa

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

XX

LANÇAMENTOS - SUBSISTEMA FINANCEIRO

LANÇAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO

LANÇAMENTOS - SUBSISTEMA PATRIMONIAL

LANÇAMENTOS - SISTEMA PATRIMONIAL

6) FIXAÇÃO DAS DESPESAS: Correntes de capital

7) PELO EMPENHO DAS EMPRESAS: Correntes de 
capital

8) NA LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS: Correntes 
Efetiva

9) NA LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS De capital - 
Por Mutações - Compra de Bens Móveis

ORÇAMENTO
DA DESPESA

CRÉDITOS
DISPONÍVEIS

DESPESA
CORRENTE

EMPENHADA

DESPESA
DE CAPITAL

EMPENHADA

CRÉDITOS 
DISPONÍVEIS

DESPESA 
CORRENTE

EMPENHADA

DESPESA 
DE CAPITAL

EMPENHADA

EXECUÇÃO DA
DESPESA

EXECUÇÃO DA
DESPESA

DESPESA
CORRENTE
REALIZADA

DESPESA
DE CAPITAL
REALIZADA

DESPESA 
LIQUIDADA A

PAGAR

DESPESA 
LIQUIDADA A

PAGAR BENS MÓVEIS

VARIAÇÕES ATIVAS
Mutações Patrimoniais

Aquisição de Bens Móveis

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X X X

LANÇAMENTOS - SUBSISTEMA ORÇAMENTÁRIO

10) NA LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS De Capital -
Por Mutações - Amortização da Dívida

DESPESA DE
CAPITAL 

EMPENHADA

EXECUÇÃO
DA 

DESPESA

DESPESA DE
CAPITAL

REALIZADA

DESPESA 
LIQUIDADA A

PAGAR

DÍVIDA
FUNDADA

CRÉDITOS FISCAIS
INSCRITOS (AP)

VARIAÇÕES ATIVAS
Independentes da

Execução Orçamentária
Inscrição da Dívida Ativa

VARIAÇÕES
ATIVAS

Mutações Patrimoniais
Amortização de Dívidas

X X X X X

XX

X

LANÇAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO LANÇAMENTOS - SISTEMA PATRIMONIAL

11) AJUSTES ANTES DO ENCERRAMENTO - 
Inscrição da Receita a Arrecadar na Dívida Ativa

12) AJUSTES ANTES DO ENCERRAMENTO: 
Inscrição de Despesas Correntes Efetivas Em
Restos a Pagar Não Processados

13) AJUSTES ANTES DO ENCERRAMENTO:
Inscrição de Despesas de Capital - Mutações
Patrimoniais - Aquisição de Imóveis em Restos a 
Pagar Não Processados

14) AJUSTES ANTES DO ENCERRAMENTO - 
Inscrição em Restos a Pagar de Despesas
já liquidadas

DESPESA
CORRENTE

EMPENHADA

DESPESA
CORRENTE
REALIZADA

RESTOS A PAGAR
Não Processados

DESPESA DE
CAPITAL

EMPENHADA

EXECUÇÃO DA
DESPESA

EXECUÇÃO DA
DESPESA

DESPESA
DE CAPITAL
REALIZADA

DESPESA
LIQUIDADA
A PAGAR

RESTOS A PAGAR
Não Processados

BENS A 
INCORPORAR

Imobilizações em
Andamento

BENS A 
INCORPORAR

Imobilizações em
Andamento

VARIAÇÕES ATIVAS
Mutações Patrimoniais -

Aquisição de Bens 
Imóveis

RESTOS A
PAGAR

Processados

VARIAÇÕES ATIVAS
Mutações Patrimoniais

Aquisição de Bens Imóveis

X

X

X X X

X X

X

X X X

X X X
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Aula 15 BALANÇOS

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Conforme já exposto, o exercício financeiro no Brasil é coincidente com o ano civil. 

Dessa forma desde o primeiro até o último dia do ano, os administradores praticam inúmeros 

atos de gestão para a execução do orçamento, que envolve muitos procedimentos, por 

exemplo, na observância das diversas etapas da arrecadação da receita e execução da 

despesa, incorporação e desincorporações de bens ao patrimônio, assunção e pagamento 

de dívidas, adoção de medidas para atendimento de limites etc.

A contabilidade procede aos registros de todos os fatos que ocorrem durante o 

exercício financeiro, relativos à execução do orçamento, à movimentação financeira, e aos 

demais que provocam, ou possam vir a provocar, alterações no patrimônio da entidade 

pública.

Esses registros geram uma enormidade de dados e informações, fazendo com 

que surja a necessidade de se demonstrar em relatórios sintéticos mensais e ao final do 

exercício, para que se possa avaliar o resultado da gestão.

Tais relatórios compreendem os Balancetes Mensais. Como o próprio nome diz, 

são elaborados mensalmente, enquanto que ao final do exercício o resultado da gestão é 

demonstrado através da elaboração dos Balanços.

Ciente disso, o legislador fez constar no art. 101 da Lei 4.320/64 essa obrigatoriedade, 

senão vejamos:

“Art. 101. Os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço 
Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração 
das Variações Patrimoniais, segundo os Anexos números 12, 13, 14 e 15 e os 
quadros demonstrativos constantes dos Anexos números 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16 
e 17”.

A palavra balanço vem de balança e significa equilíbrio. Na contabilidade societária, 

por exemplo, o Balanço Patrimonial representa a situação patrimonial, isto é, quanto a 

empresa tem de bens, direitos e obrigações, assim como o Patrimônio Líquido (diferença 

entre bens, direitos e obrigações) da empresa no momento do encerramento do exercício. 

Os bens e direitos representam o Ativo e as obrigações o Passivo. Do lado esquerdo do 

balanço está o Ativo (bens e direitos) e do lado direito o Passivo (obrigações). A igualdade 

(equilíbrio) entre o lado esquerdo e o direito do balanço se completa com o Patrimônio 

Líquido que representa a diferença entre os bens mais os direitos menos as obrigações.

Essa igualdade deriva do Método das Partidas Dobradas que estabelece que a soma 

dos Débitos (Aplicação de Recursos) deverá ser igual à soma das Origens (Aplicação de 

Recursos). Como o Ativo representa as Aplicações de Recursos e o Passivo, e Patrimônio 

Líquido as Origens de Recursos, a soma do Ativo deve ser igual à soma do Passivo e 

Instituto Federal - Paraná



181

N
oç

õe
s 

de
 C

on
ta

bi
lid

ad
e 

Pú
bl

ic
a

Curso Técnico em Serviços Públicos

Aula 15Patrimônio Líquido.

A seguir apresentamos os modelos de Balanço Orçamentário, Financeiro, 

Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais de acordo com o estabelecido 

pela Lei 4.320/64, seguido das observações que julgamos necessárias para a realização 

dos nossos trabalhos.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
RECEITA DESPESA

TÍTULOS PREVISÃO 
R$

EXECUÇÃO 
R$

DIFERENÇAS 
R$ TÍTULOS FIXAÇÃO 

R$
EXECUÇÃO 

R$
DIFERENÇAS 

R$

RECEITAS 
CORRENTES . . . CRÉD. ORÇ. E 

SUPLEMENTARES

Receita 
Tributária . . .
Receita de 
Contribuições . . . CRÉDITOS 

ESPECIAIS
Receita 
Patrimonial

Receita 
Agropecuária

CRÉDITOS 
EXTRAORDINÁRIOS

Receita 
Industrial
Receita de 
Serviços
Transferências 
Correntes
Outras Receitas 
Correntes

RECEITAS DE 
CAPITAL

Operações de 
Crédito
Alienação de 
Bens Móveis e 
Imóveis
Amortização de 
Empréstimos 
Concedidos
Transferências 
de Capital
Outras Receitas 
de Capital

SOMA SOMA
DEFICITS SUPERAVITS
TOTAL TOTAL

BALANÇO FINANCEIRO
RECEITA DESPESA

R$ R$ TÍTULOS R$ R$ R$
ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS CORRENTES Legislativa
Receita Tributária Judiciária
Receita de Contribuições Essencial à Justiça
Receita Patrimonial Defesa Nacional
Receita Agropecuária Segurança Pública
Receita Industrial Relações Exteriores
Receita de Serviços Assistência Social
Transferências Correntes Previdência Social
Outras Receitas Correntes Saúde

RECEITAS DE CAPITAL Trabalho
Operações de Crédito Educação
Alienação de Bens Móveis e Imóveis Cultura
Amortização de Empréstimos 
Concedidos Direitos da Cidadania

Transferências de Capital ...
Outras Receitas de Capital Encargos Especiais

EXTRAORÇAMENTÁRIA EXTRAORÇAMENTÁRIA
Restos a Pagar (Contrapartida da 
Despesa a Pagar) Restos a Pagar (Pagamentos no Exercício)

Serviço da Dívida a Pagar 
(Contrapartida) Serviços da Dívida a Pagar (Pagamento)

Depósitos Depósitos
Outras Operações Outras Operações

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
Disponível: Disponível:
Caixa Caixa
Bancos e Correspondentes Bancos e Correspondentes
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Aula 15 Exatores Exatores
Vinculado em C/C Bancária Vinculado em C/C Bancária

TOTAL TOTAL
BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO PASSIVO
TÍTULOS R$ R$ R$ TÍTULOS R$ R$ R$

ATIVO FINANCEIRO PASSIVO FINANCEIRO
Disponível Restos a Pagar

Caixa ...
Bancos e Correspondentes Serviço da Dívida a Pagar
Exatores Depósitos

Vinculado em c/c Bancárias Débitos de Tesouraria
... PASSIVO PERMANENTE
Realizável Dívida Fundada Interna
... Em Títulos

ATIVO PERMANENTE Por Contratos
Bens Móveis Dívida Fundada Externa
Bens Imóveis Em Títulos
Bens de Natureza Industrial Por Contratos
Créditos Diversos
Valores Diversos ...

Soma do Ativo Real Soma do Passivo Real
SALDO PATRIMONIAL SALDO PATRIMONIAL
Passivo Real Descoberto Ativo Real Líquido
Soma Soma

ATIVO COMPENSADO ATIVO COMPENSADO

Valores em poder de Terceiros Contrapartida de Valores em poder de 
Terceiros

Valores nominais Emitidos Contrapartida de Valores nominais 
Emitidos

Diversos Diversos
... ...

TOTAL GERAL TOTAL GERAL
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES ATIVAS VARIAÇÕES PASSIVAS
TÍTULOS R$ R$ R$ TÍTULOS R$ R$ R$
RESULTANTES DA EXECUÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA

RESULTANTES DA EXECUÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES

Receita Tributária Pessoal e Encargos Sociais
Receita de Contribuições Juros e Encargos da Dívida
Receita Patrimonial Outras Despesas Correntes
Receita Agropecuária
Receita Industrial
Receita de Serviços
Transferências Correntes
Outras Receitas Correntes

RECEITAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL
Operações de Crédito Investimentos
Alienação de Bens Móveis e Imóveis Inversões Financeiras
Amortização de Empréstimos 
Concedidos Amortização da Dívida
Transferências de Capital
Outras Receitas de Capital

MUTAÇÕES PATRIMONIAIS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS
Aquisição de Bens Móveis Cobrança da Dívida Ativa
Construção e Aquisição de Bens 
Imóveis Alienação de Bens Móveis
Construção e Aquisição de Bens de 
Natureza Industrial Alienação de Bens Imóveis
Aquisição de Títulos e Valores Alienação de Bens de Natureza Industrial
Empréstimos Concedidos Alienação de Títulos e Valores
Diversa Empréstimos Tomados

Recebimentos de Créditos
Diversas

INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA

INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA

Inscrição da Dívida Ativa Cancelamento da Dívida Ativa
Inscrição de Outros Créditos Encampação de Dívidas Passivas
Incorporação de Bens (doações, 
legados, etc.) Diversas
Cancelamento de Dívidas Passivas
Diversas

TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS
RESULTADO PATRIMONIAL RESULTADO PATRIMONIAL
Déficit Verificado (se for o caso) Superávit Verificado (se for o caso)
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Aula 15TOTAL GERAL TOTAL GERAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O art. 102 da Lei 4.320/64 assim dispõe:

Art. 102. O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas e despesas previstas 
em confronto com as realizadas.

Face ao dispositivo legal citado, infere-se que o Balanço Orçamentário tem como 
principal finalidade demonstrar:

1. As Receitas Previstas e as Despesas Fixadas no Orçamento Inicial aprovado 
pelo legislativo;

2. As Despesas Fixadas inicialmente no Orçamento e os Créditos Adicionais 
(Suplementares, Especiais e Extraordinários) abertos no transcorrer do 
exercício em análise;

3. As Receitas Arrecadadas (Execução da Receita) durante o exercício;

4. As Despesas Executadas (Execução da Despesa) no exercício;

5. As diferenças entre:

• A Receita Prevista e a Arrecadada;

• A Despesa Fixada e a Executada.

6. O Resultado Orçamentário da gestão, resultante do confronto entre as 
Receitas Arrecadadas e a Despesa Executada.

Simplificadamente, o Balanço Orçamentário pode ser assim apresentado:

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Em R$)
RECEITAS DESPESAS

Títulos
Previsão

(1)

Execução

(2)

Diferença

(2-1)
Títulos

Fixação

(3)

Execução

(4)

Diferença 

(4-3)
Corrente 200 220 20 Corrente 150 150 0
Capital 50 40 (10) Capital 100 50 (50)
SOMA 250 260 10 SOMA 250 200 (50)
Déficit Superávit 60 60

TOTAL 250 260 10 TOTAL 250 260 10

Da análise do Balanço Orçamentário simplificado podemos inferir:

1) Com relação à previsão:

A Receita Prevista foi de R$ 250 e a Despesa Fixada em igual valor, demonstrando 

equilíbrio na previsão.

Quanto às previsões devemos observar que quando:

• A Receita Prevista for igual à Despesa Fixada, temos equilíbrio na previsão;

• A Receita Prevista for maior que à Despesa Fixada, temos superávit na previsão;

• A Receita Prevista for menor que à Despesa Fixada, temos déficit na previsão;

Esta última situação em rigor não deve existir em respeito ao princípio orçamentário 

do equilíbrio.
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Aula 15 2) Com relação à execução:

A) QUANTO ÀS RECEITAS

• Com relação às receitas correntes foram arrecadadas mais do que o previsto, 

resultando em excesso de arrecadação de R$ 20;

• Quanto às Receitas de Capital foram arrecadas menos do que o previsto, 

resultando numa queda (ou déficit) de arrecadação de R$ 10;

• No total foi arrecadado mais do que o previsto, resultando em excesso (ou 

superávit) de arrecadação de R$ 10.

B) QUANTO ÀS DESPESAS

As Despesas Correntes foram executadas de acordo com o previsto, resultando em 

equilíbrio da execução (na prática isso dificilmente ocorre);

As Despesas de Capitais foram executadas em valor inferior ao previsto, resultando 

numa Economia de Dotação de R$ 50.

C) QUANTO AO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

Analisa-se o Resultado Orçamentário comparando as Receitas Arrecadadas com as 

Despesas Executadas. No nosso caso temos:

RECEITAS ARRECADADAS  R$ 260
(-) DESPESAS EXECUTADAS (R$ 200)

= RESULTADO ORÇAMENTÁRIO (SUPERÁVIT) R$     60

O Resultado Orçamentário deriva da conjugação do resultado da arrecadação das 

receitas e da execução da despesa. No nosso caso tivemos excesso de arrecadação de R$ 

10 e economia de dotação de R$ 50 resultando num superávit orçamentário de R$ 60. 

É esse superávit que propicia o equilíbrio entre Receitas e Despesas do Balanço 

Orçamentário.

Se tivesse ocorrido déficit orçamentário (o que só é possível em caso especial 

que verificaremos adiante) este seria apresentado do lado das receitas para permitir o 

equilíbrio do balanço.

O Resultado Orçamentário pode ser:

• Superávit Orçamentário ou Superávit na Execução: quando as Receitas 

Arrecadadas são superiores às Despesas Executadas;

• Déficit Orçamentário ou Déficit de Execução: quando as Receitas Arrecadadas 

forem menores que as Despesas Executadas;

• Equilíbrio Orçamentário: quando as Receitas Arrecadadas forem iguais às 
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Aula 15
Despesas Executadas (dificilmente ocorre na prática).

OBSERVAÇÕES:

1. Em virtude de a Receita ser Estimada pode ser arrecadado mais do que 

o previsto, todavia, como a despesa é fixada, não pode ser executada em 

valor superior ao fixado;

2. Face ao exposto e das disposições da LRF, somente quando for utilizado 

o superávit financeiro de exercício anterior pode ocorrer o déficit 

orçamentário.

Diante de todo o exposto, verificamos que quando a:

• Receita Prevista for igual à Receita Arrecadada temos equilíbrio na execução 

da receita;

• Receita Prevista for menor que a Receita Arrecadada temos superávit (ou 

excesso) de arrecadação;

• Receita Prevista for maior que a Receita Arrecadada temos déficit (ou 

insuficiência) de arrecadação;

• Despesa Fixada for igual à Despesa Executada temos equilíbrio na execução 

da despesa;

• Despesa Fixada for maior que a Despesa Executada temos Economia 

Orcamentária (ou de Dotação);

! IMPORTANTE

NÃO PODE a Despesa Fixada SER MENOR que a 

Despesa Executada, em função da disposição constitucional 

de que a despesa empenhada tem como limite os créditos 

orçamentários e adicionais aprovados pelo legislativo. A 

exceção pode ocorrer no caso de utilização da abertura de 

créditos adicionais utilizando-se superávit financeiro de 

exercícios anteriores.

INDICADORES DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO OU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Podemos analisar o Balanço Orçamentário através do cálculo de indicadores. Eis 

alguns indicadores utilizados para tanto:

Análise da Previsão Orçamentária:

INDICADOR FÓRMULA VALORES ÍNDICE

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
DESPESA FIXADA 250
-------------------------- ----- 1
RECEITA PREVISTA 250

Interpretação:

• Índice igual a 1, significa que houve equilíbrio na previsão;
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Aula 15 • Índice maior do que 1, indica que a despesa fixada é maior que a receita, isto é, 

que houve abertura de Créditos Adicionais, no percentual superior a 1;

• Índice menor que 1, significa que a LOA foi aprovada com o valor da receita 

superior à despesa. Este caso dificilmente ocorrerá em função do princípio do 

equilíbrio orçamentário.

Análise da Execução da Receita:

INDICADOR FÓRMULA VALORES ÍNDICE

EXECUÇÃO DA RECEITA
RECEITA EXECUTADA 260
-------------------------- ----- 1,04
RECEITA FIXADA 250

Interpretação:

• Índice igual a 1, significa que houve equilíbrio na execução da receita;

• Índice maior do que 1, indica que a receita arrecadada foi maior do que a receita 

prevista no percentual superior a 1. No nosso caso indica que foi arrecadado 4% 

a mais do que o previsto.

• Índice menor que 1, significa que a receita arrecadada foi menor do que a receita 

prevista no percentual equivalente à diferença entre o índice encontrado e 1.

Análise da Execução da Despesa:

INDICADOR FÓRMULA VALORES ÍNDICE

EXECUÇÃO DA DESPESA
DESPESA EXECUTADA 200
-------------------------- ----- 0,8
DESPESA FIXADA 250

Interpretação:

•  O índice encontrado indica que foi executado apenas 80% das despesas 

fixadas.

•  Quando isto ocorre é de bom alvitre que se analisem as causas da não 

execução da despesa, pois no caso em estudo, deixaram de ser realizadas as 

despesas de capital, indicando que provavelmente deixou-se de construir um 

bem que poderia ser necessário à consecução dos objetivos de governo.

Observação: Consideramos como despesa executadas as despesas empenhadas.

Análise do Resultado Orçamentário:

INDICADOR FÓRMULA VALORES ÍNDICE

RESULTADO 
ORÇAMENTÁRIO

RECEITA ARRECADADA 260
-------------------------- ----- 1,3
DESPESA EXECUTADA 200
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Aula 15Interpretação:

O índice encontrado mostra que a receita arrecadada foi superior às despesas 

executadas, resultando num superávit equivalente a 30% das despesas.

Nesse caso é conveniente analisar as causas do superávit, por exemplo, pode ter 

ocorrido por obtenção de empréstimos o que aumenta a dívida fundada, ou então, por ter 

deixado de realizar despesas que gerariam benefícios à coletividade.

Podem-se constituir outros índices de acordo com a necessidade de informação 

pela administração. Por exemplo, se o gestor desejar saber quanto representou os gastos 

com pessoal e encargos em relação à despesa total, basta extrair os dados dos registros 

contábeis e proceder aos cálculos respectivos.

OUTRAS CONSIDERAÇÕES SOBRE O BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Por fim cabe destacar que o balanço orçamentário fornece outras informações 

importantes, por exemplo:

• Resultado do Orçamento Corrente, apurado através do valor das Receitas 

Correntes menos as Despesas Correntes. Se na previsão o resultado for positivo 

indica que as receitas correntes previstas são suficientes para cobrir as despesas 

correntes sobrando ainda recursos para se investir em despesas de capital. 

Quando isso ocorre diz-se que há tendência à capitalização. Se o resultado for 

negativo, indica que o gestor terá de recorrer a receitas de capital para cobrir 

as despesas correntes, e neste caso, há que se observar as limitações impostas 

pela legislação, por exemplo, quanto à obtenção de empréstimos e de aplicação 

do produto de alienação de bens.

• Resultado do Orçamento de Capital, que é obtido pelo valor das Receitas 

de Capital menos as Despesas de Capital, o que permite fazer inferências 

semelhantes ao item anterior.

• Tanto o Resultado Corrente como o de Capital pode ser avaliado quanto ao 

previsto, executado e saldo.

Anotações
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Aula 16 BALANÇOS - CONTINUAÇÃO I

BALANÇO FINANCEIRO

com relação ao Balanço Financeiro a Lei 4.320/64 assim dispõe:

Art. 103. O Balanço Financeiro demonstrará a receita e a despesa orçamentárias 
bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, 
conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior, e os 
que se transferem para o exercício seguinte.

O Balanço Financeiro, portanto, tem como finalidade demonstrar:

• Os saldos disponíveis em caixa e bancos existentes no início do exercício;

• Os recebimentos no exercício, oriundos de Receitas Orçamentárias e 

Extraorçamentárias;

• Os pagamentos efetuados no exercício, relativos a despesas orçamentárias e 

extraorçamentárias; e

• Os saldos disponíveis em caixa e bancos no final do exercício e que, 

consequentemente, passam para o exercício seguinte.

A seguir apresentamos um exemplo resumido de Balanço Financeiro:

BALANÇO FINANCEIRO (Em R$)
RECEITAS (Ingressos) DESPESAS (Saídas)

ORÇAMENTÁRIAS 260 ORÇAMENTÁRIAS 200
Correntes 220 Legislativa 50
De Capital 40 Administração 150

EXTRAORÇAMENTÁRIA 130 EXTRAORÇAMENTÁRIA 100
Restos a Pagar (inscritos) 30 Restos a Pagar (Pagos) 20
Depósitos (Cauções) 100 Depósitos (Consignações) 80

SALDOS INICIAIS 30 SALDOS FINAIS 120
Caixa 10 Caixa 30
Bancos 20 Bancos 90
TOTAIS 420 TOTAIS 420

Analisando o Balanço Financeiro simplificado acima podemos inferir:

• Que enquanto no Balanço Orçamentário o Déficit ou Superávit Orçamentário 

permite o equilíbrio entre Receitas e Despesas, no caso do Balanço Financeiro 

o Saldo Final é que propicia tal equilíbrio;

• Somando-se as Receitas Orçamentárias (260) mais as Extraorçamentárias (130) 

e os Saldos disponíveis Iniciais (30) chegamos ao total de 420; diminuindo-se 

desse total as Despesas Orçamentárias (200) e as Extraorçamentárias (100) 

chegamos aos saldos finais de 120.

Há uma peculiaridade em relação ao Balanço Financeiro. Dissemos no início deste 

item que o Balanço Financeiro apresenta os saldos iniciais, mais os recebimentos e os 

pagamentos no exercício e o saldo que fica disponível para o exercício seguinte. Todavia, 

Instituto Federal - Paraná



189

N
oç

õe
s 

de
 C

on
ta

bi
lid

ad
e 

Pú
bl

ic
a

Curso Técnico em Serviços Públicos

Aula 16observa-se que nas Receitas Extraorçamentárias consta o valor de R$ 30 a título de Restos 

a Pagar Inscritos. Esse valor não representa recebimento efetivo. Não entrou esse valor no 

caixa ou no banco da entidade. Consta ali em função do disposto no parágrafo único do 

artigo 103 da Lei 4.320/64 que assim dispõe:

“Parágrafo único. Os Restos a Pagar do exercício serão computados na receita 
extraorçamentária para compensar sua inclusão na despesa orçamentária.”

Isto ocorre porque na despesa orçamentária computada como paga no exercício e 

constante do lado das saídas no Balanço Financeiro, existem R$ 30 reais que não foram 

pagas no exercício; foram empenhadas, liquidadas e inscritas em Restos a Pagar no 

exercício seguinte. Se não fizéssemos constar os R$ 30 correspondentes como Receita 

Extraorçamentária não haveria o equilíbrio entre o lado esquerdo e o direito do Balanço 

Financeiro.

O Professor Lino Martins da Silva81afirma que a conta Restos a Pagar que aparece 

como ingresso (Receita) representa, na verdade, uma conta redutora da Despesa Realizada. 

Uma alternativa que ainda não é utilizada na Contabilidade Governamental poderia ser a 

apresentação da demonstração do balancete financeiro ou fluxo de caixa com o valor dos 

Restos a Pagar inscritos como redutora despesa.

Concordamos in totum com o eminente mestre. No nosso exemplo, se fosse 

utilizado a conta Restos a Pagar inscritos como redutora da despesa, o Balanço Financeiro 

ficaria assim demonstrado:

BALANÇO FINANCEIRO
RECEITAS (Ingressos) DESPESAS (Saídas)

ORÇAMENTÁRIAS 260 ORÇAMENTÁRIAS 200
Correntes 220 Legislativa 50
De Capital 40 Administração 150

(-) Restos a Pagar (inscritos) (30)
= Despesa Paga 170

EXTRAORÇAMENTÁRIA 100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 80
Depósitos (Cauções) 100 Restos a Pagar (Pagos) 20

Depósitos (Consignações) 60

SALDOS INICIAIS 30 SALDOS FINAIS 140
Caixa 10 Caixa 30
Bancos 20 Bancos 110
TOTAIS 390 TOTAIS 390 (1)

(1) 170 + 80 + 140 = 390

INDICADORES DO BALANÇO FINANCEIRO

Dentre os indicadores que podem ser utilizados para análise do Balanço Financeiro, 

destacamos:

1 – Análise da Execução Financeira Orçamentária Efetiva:

INDICADOR FÓRMULA VALORES ÍNDICE

EXECUÇÃO FINANCEIRA 
ORÇAMENTÁRIA EFETIVA

RECEITA ORÇAMENTÁRIA 260
-------------------------- ----- 1,53
DESPESA ORÇAMENTÁRIA(-) RESTOS A PAGAR 
INSCRITOS 200 (-) 30

8    SILVA, Lino Martins da. Obra citada p. 348.
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Aula 16 Interpretação:

O índice revela que o valor das receitas orçamentárias recebidas são 53% superior 

às despesas efetivamente pagas no exercício.

Revela também, que 47% das receitas orçamentárias recebidas não foram utilizadas 

no exercício e consequentemente permanecem compondo o saldo para o exercício 

seguinte, o que permite afirmar que a entidade dispõe de disponibilidade de caixa para 

pagar as despesas inscritas em restos a pagar.

2 – Análise da Execução Financeira Total:

INDICADOR FÓRMULA VALORES ÍNDICE

EXECUÇÃO 
FINANCEIRA TOTAL

RECEITA ORÇAMENTÁRIA + REC. 
EXTRAORÇAMENTÁRIA 260 + 100
-------------------------- ----- 1,44
DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA + DESP. 
EXTRAORÇAMENTÁRIA 170 + 80

Interpretação:

O índice revela que os valores recebidos no exercício foram 44% maiores que os 

dispêndios no mesmo período.

3 – Análise da Execução Financeira Extraorçamentária:

INDICADOR FÓRMULA VALORES ÍNDICE

EXECUÇÃO FINANCEIRA 
EXTRAORÇAMENTÁRIA

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA 100

-------------------------- ----- 1,25

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 80

Interpretação:

Indica que os ingressos extraorçamentários foram 25% maior que as saídas.

4 – Análise dos Saldos Financeiros:

INDICADOR FÓRMULA VALORES ÍNDICE

ANÁLISE DOS SALDOS FINANCEIROS
SALDOS FINAIS 140
-------------------------- ----- 4,67
SALDOS INICIAIS 30

Interpretação:

Indica que o saldo que passa para o exercício seguinte equivale a 467% do saldo 

inicial, isto é teve um crescimento de 366%, o que resulta do fato de que as despesas pagas, 

tanto orçamentária quanto extraorçamentária, ter sido inferior às receitas recebidas.

Outros índices podem ser extraídos de acordo com a necessidade do gestor, por 

exemplo, pode-se comparar por categorias econômicas, ou seja, dividindo-se as receitas 

correntes (ou de capital) recebidas com as despesas correntes (ou de capital) pagas. Nesse 

caso, no entanto, há necessidade de se buscar informações em outros demonstrativos, 

por exemplo, o valor das despesas correntes e de capital, assim como dos restos a pagar 
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Aula 16para saber a qual categoria econômica pertence, pois tais informações não se encontram 

disponíveis no Balanço Financeiro.

5 – Quociente de Inscrição em Restos a Pagar:

INDICADOR FÓRMULA VALORES ÍNDICE
QUOCIENTE DE 
INSCRIÇÃO DE RESTOS A 
PAGAR

RESTOS A PAGAR INSCRITOS 30
-------------------------- ----- 0,15
DESPESA REALIZADA 200

Interpretação:

Significa que os restos a pagar inscritos representam 15% da despesa empenhada, 

isto é, apenas 15% da despesa empenhada no exercício deixou de ser paga no período.

Anotações
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Aula 17 BALANÇOS - CONTINUAÇÃO II

BALANÇO PATRIMONIAL

No que tange ao Balanço Patrimonial a Lei 4.320/64 assim dispõe:

Art. 105. O Balanço Patrimonial demonstrará:

I - O Ativo Financeiro;

II - O Ativo Permanente;

III - O Passivo Financeiro;

IV - O Passivo Permanente;

V - O Saldo Patrimonial;

VI - As Contas de Compensação.

§ 1º O Ativo Financeiro compreenderá os créditos e valores realizáveis 
independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários.

§ 2º O Ativo Permanente compreenderá os bens, créditos e valores, cuja 
mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa.

§ 3º O Passivo Financeiro compreenderá os compromissos exigíveis cujo 
pagamento independa de autorização orçamentária.

§ 4º O Passivo Permanente compreenderá as dívidas fundadas e outras que 
dependam de autorização legislativa para amortização ou resgate.

§ 5º Nas contas de compensação serão registrados os bens, valores, obrigações 
e situações não compreendidas nos parágrafos anteriores e que, imediata ou 
indiretamente, possam vir a afetar o patrimônio.

O Balanço Patrimonial demonstra os bens, direitos, obrigações e patrimônio líquido 

da entidade em determinado momento. O Patrimônio Líquido é também chamado de 

Situação Líquida e no modelo apresentado no Anexo 14 da Lei 4.320/64 é denominado 

de Ativo Real e representa a diferença entre o valor dos bens mais os direitos menos as 

obrigações da entidade.

É uma demonstração estática como se fosse uma fotografia do patrimônio da 

entidade no momento de seu levantamento.

Conjugando o disposto acima com o modelo apresentado no Anexo 14 da Lei 

4.320/64, simplificadamente o Balanço Patrimonial é composto pelos seguintes grupos e 

subgrupos de contas:

ATIVO FINANCEIRO PASSIVO FINANCEIRO
ATIVO PERMANENTE PASSIVO PERMANENTE
SOMA DO ATIVO REAL SOMA DO PASSIVO REAL
SALDO PATRIMONIAL – Passivo Real Descoberto, 
quando o Ativo Real é menor que o Passivo Real.

SALDO PATRIMONIAL – Ativo Real Líquido, quando o 
Ativo Real é maior que o Passivo Real.

ATIVO COMPENSADO PASSIVO COMPENSADO
TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO

A seguir descrevemos sucintamente o que representa cada um dos grupos do 

Balanço.

Instituto Federal - Paraná
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Aula 17ATIVO FINANCEIRO – Representa valores disponíveis 

e os que serão recebidos a curto prazo (até o final 

do exercício seguinte). Compreende os créditos e 

valores realizáveis independentemente de autorização 

orçamentária e os valores numerários. Correspondem 

aos saldos das contas que permanecem abertas 

no Sistema Financeiro. Está dividido nos seguintes 

subgrupos:

• Disponível – representa os saldos disponíveis em 

caixa e Bancos;

• Vinculado – corresponde aos saldos em conta 

bancárias vinculados a determinado convênio, 

fundo, despesas obrigatórias, etc.

• Realizável – representa valores que a entidade 

tem a receber.

PASSIVO FINANCEIRO – Representa as 

obrigações exigíveis a curto prazo (até o 

final do exercício seguinte). Compreende 

os compromissos exigíveis cujo pagamento 

independa de autorização orçamentária.

É a chamada Dívida Flutuante.

ATIVO PERMANENTE – Representa os bens adquiridos 

para ficar permanentemente na entidade, assim como 

os valores a receber a longo prazo (após o término do 

exercício seguinte). Compreende os bens, créditos e 

valores, cuja mobilização ou alienação dependa de 

autorização legislativa.

PASSIVO PERMANENTE – Representa as 

obrigações exigíveis a longo prazo (após o 

término do exercício seguinte). Compreende 

as dívidas fundadas e outras que dependam 

de autorização legislativa para amortização ou 

resgate. Está dividido em:

• Dividida fundada Interna; e

• Dívida Fundada Externa

É também chamada Dívida Fundada ou 

Consolidada.
SOMA DO ATIVO REAL – Representa a soma do Ativo 

Financeiro mais o Ativo Permanente.

SOMA DO PASSIVO REAL – Representa a 

soma do Passivo Financeiro mais o Passivo 

Permanente.
SALDO PATRIMONIAL – Passivo Real Descoberto – é 

representado do lado do Ativo quando o Ativo Real é 

menor que o Passivo Real.

SALDO PATRIMONIAL – Ativo Real Líquido – 

é representado do lado do Passivo quando o 

Ativo Real é maior que o Passivo Real.
ATIVO COMPENSADO – Aqui são demonstradas as 

contas que representam bens, valores, obrigações 

e situações não compreendidas nos parágrafos 

anteriores e que, imediata ou indiretamente, possam 

vir a afetar o patrimônio.

PASSIVO COMPENSADO – Aqui são 

demonstradas as contas que representam 

contrapartida daquelas demonstradas no Ativo 

Compensado.

A seguir demonstramos alguns exemplos de contas classificadas nos grupos e 

subgrupos do Balanço Patrimonial.
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Aula 17 ATIVO FINANCEIRO

Disponível

• Caixa

• Bancos

• Vinculado

• Bancos contas vinculadas

• Cauções

• Receitas de Terceiros

Realizável

• Créditos a Receber

• Devedores Diversos

PASSIVO FINANCEIRO

• Restos a Pagar

• Serviços da Dívida a Pagar

• Depósitos (Descontos em Folha de Pagamento 

como pensão alimentícia, cauções, fianças etc.)

• Débitos de Tesouraria (obrigações exigíveis a 

curto prazo não classificáveis no item anterior 

como restituições a pagar e outros)

ATIVO PERMANENTE

• Bens Móveis (móveis e utensílios, veículos, 

máquinas, computadores etc.).

• Imóveis (edifícios, terrenos etc.).

• Bens de Natureza Industrial (máquinas, 

semoventes, edificações etc.).

• Créditos (dívida ativa, empréstimos 

concedidos, créditos por fornecimento de 

bens ou serviços etc.).

• Valores (participações societárias, 

almoxarifado, jóias etc.).

• Diversos

PASSIVO PERMANENTE

Dividida fundada Interna

• Em Títulos

• Por Contratos

Dívida Fundada Externa

• Em Títulos

• Por Contratos

Diversos (obrigações exigíveis a longo prazo não 

classificáveis no item anterior)

ATIVO COMPENSADO

• Valores de Terceiros (depósitos, cauções, 

consignações, fianças etc.).

• Diversos (vales concedidos, convênios, valor 

de operações de créditos contratadas etc.)

PASSIVO COMPENSADO

• Contrapartida dos valores lançados no Ativo 

Compensado

Apresentamos a seguir um exemplo simplificado de Balanço Patrimonial:

ATIVO PASSIVO
TÍTULOS R$ R$ R$ TÍTULOS R$ R$ R$
FINANCEIRO FINANCEIRO
Disponível Restos a Pagar
Caixa 30 Restos a Pagar Processados 30
Bancos 110 140 Restos a Pagar a Processar 70 100
Realizável Depósitos de Terceiros
Créditos a Receber 100 Cauções e Consignações 60
Diversos Devedores 60 160 300 Outros Depósitos 50 110 210
PERMANENTE PERMANENTE
Bens Móveis 100 Dívida Fundada Interna 80
Bens Imóveis 200 Dívida Fundada Externa 320 400
Créditos 80
Valores 20 400
SOMA DO ATIVO REAL 700 SOMA DO PASSIVO REAL 610

SALDO PATRIMONIAL - Ativo Real 
Líquido
De Exercícios Anteriores 30
Do Exercício 60 90

ATIVO COMPENSADO PASSIVO COMPENSADO
Valores em poder de Terceiros 50 Contrapartida de Valores em 

poder de Terceiros 50
TOTAL GERAL 750 TOTAL GERAL 750
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Aula 17INDICADORES DO BALANÇO PATRIMONIAL

Apresentamos alguns indicadores utilizados para analisar o Balanço Patrimonial. 

Lembramos, no entanto, que em virtude do conjunto de normas que envolvem a 

Administração Pública, tanto no que se refere aos seus créditos e alienação de bens, 

quanto no pagamento das dívidas, deve-se ter cuidado especial com relação ao resultado 

encontrado na análise para não conduzir a interpretação equivocada dos índices.

1 – Liquidez Corrente:

INDICADOR FÓRMULA VALORES ÍNDICE

LIQUIDEZ CORRENTE
ATIVO FINANCEIRO 300
-------------------------- ----- 1,43
PASSIVO FINANCEIRO 210

Interpretação:

Significa que para cada um real de dívida - a curto prazo - a entidade dispõe de R$ 

1,43, ou seja, possui 43% a mais de recursos disponíveis e realizáveis (também a curto 

prazo) para pagamento de obrigações vencíveis no mesmo período.

2 – Liquidez Geral:

INDICADOR FÓRMULA VALORES ÍNDICE

LIQUIDEZ GERAL
ATIVO FINANCEIRO + CRÉDITOS 300 + 80
-------------------------- ----- 0,62
PASSIVO REAL 610

Interpretação:

Considerando tudo o que a entidade tem disponível e a receber tanto a curto como 

a longo prazo, possibilita pagar apenas 63% das dívidas totais da entidade.

3 – Análise da Situação Permanente:

INDICADOR FÓRMULA VALORES ÍNDICE

SITUAÇÃO PERMANENTE
ATIVO PERMANENTE 400
-------------------------- ----- 1
PASSIVO PERMANENTE 400

Interpretação:

Significa que o valor do Ativo Permanente é igual ao do Passivo Permanente, isto 

é, se na remota hipótese de a entidade receber todos os seus créditos de longo prazo e 

vender todos os seus bens daria exatamente para pagar a dívida fundada.

4 – Participação das Dívidas de Curto prazo no Passivo Real:

INDICADOR FÓRMULA VALORES ÍNDICE
PARTICIPAÇÃO DAS DÍVIDAS 
DE CURTO PRAZO SOBRE 
PASSIVO REAL

ATIVO FINANCEIRO 210
-------------------------- ----- 0,34
PASSIVO REAL 610
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Aula 17 Interpretação:

O índice encontrado demonstra que as dívidas de curto prazo representam 34% das 

dívidas totais da entidade.

5 – Quociente do Resultado Patrimonial:

INDICADOR FÓRMULA VALORES ÍNDICE

RESULTDO PATRIMONIAL
ATIVO REAL 700
-------------------------- ----- 1,15
PASSIVO REAL 610

Interpretação:

Significa que o Ativo Real é 15% maior que o Passivo Real da entidade analisada.

6 – Análise das Disponibilidades em relação aos Restos a Pagar:

INDICADOR FÓRMULA VALORES ÍNDICE

DISPONIBILIDADES X RESTOS 
A PAGAR

RESTOS A PAGAR 100
-------------------------- ----- 0,71
DISPONÍVEL 140

Interpretação:

O índice demonstra que os Restos a Pagar representam apenas 71% das 

disponibilidades, isto é, há recursos disponíveis para pagamento dos Restos a Pagar.

Este índice reveste-se de significativa importância em face das disposições da LRF 

no que tange às Disponibilidades de Caixa para pagamento dos restos a pagar, pois revela 

a capacidade da entidade em cumprir o dispositivo da LRF.

Anotações
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Aula 18VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Lei 4.320/64 assim dispõe:

Art. 104. A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações 
verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução 
orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.

Resumidamente, a Demonstração das Variações Patrimoniais pode ser assim 

representada:

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES ATIVAS VARIAÇÕES PASSIVAS

TÍTULOS R$ R$ R$ TÍTULOS R$ R$ R$
RESULTANTES DA EXEC. 
ORÇAMENTÁRIA

RESULTANTES DA EXEC. 
ORÇAMENTÁRIA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
Receitas Correntes 220 Despesas Correntes 150
Receitas de Capital 40 260 Despesas de Capital 50 200
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS
Aquisição de Bens Móveis 20 Cobrança da Dívida Ativa 20
Aquisição de Bens Imóveis 30 50 310 Alienação de Bens Móveis 40 60 260
INDEPENDENTES DA EXEC. 
ORÇAMENTÁRIA

INDEPENDENTES DA EXEC. 
ORÇAMENTÁRIA

Inscrição da Dívida Ativa 50 Cancel. da Dívida Ativa 30
Incorporação de Bens 30 80 Diversas 40 70
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS 390 TOTAL DAS VARIAÇÕES 

PASSIVAS 330
RESULTADO PATRIMONIAL RESULTADO PATRIMONIAL
Déficit Verificado Superávit Verificado 60 60
TOTAL GERAL 390 TOTAL GERAL 390

Nesta Demonstração, o que provoca o equilíbrio entre as Variações Ativas e as 

Passivas é o Superávit ou Déficit verificado.

Com relação às variações patrimoniais cabem os seguintes comentários:

Variações Patrimoniais: Variações são alterações nos elementos do patrimônio 

público provocadas pelos atos de gestão, e podem decorrer da própria execução do 

orçamento (Variações Resultantes da Execução Orçamentária) ou por fatos que independem 

da execução orçamentária (Variações Independentes da Execução Orçamentária).

1. Variações Ativas: Aumentam a situação patrimonial, e decorrem de aumento 

de valor dos bens e direitos do ativo permanente, ou diminuição das obrigações 

do passivo permanente. São classificadas em três grandes grupos: 

• Resultantes da execução orçamentária, por exemplo, Recebimento de Receitas 

Orçamentárias.

• Mutações patrimoniais, por exemplo, incorporações de bens por aquisições ou 

desincorporações de passivos como o pagamento de empréstimos.

• Independentes da execução orçamentária provocam aumento no patrimônio, 

porém não se originam da execução orçamentária. Resultam de superveniências 

ativas ou de insubsistências passivas. 
Curso Técnico em Serviços Públicos
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Aula 18 • Superveniências ativas ocorrem por fatos inesperados que aumentam o 

patrimônio, por exemplo, o nascimento de um animal, o recebimento de 

doação.

• Insubsistências passivas provocadas pela baixa ou desincorporação de uma 

obrigação passiva, por exemplo, o cancelamento de dívida prescrita.

2. Variações Passivas: São variações patrimoniais que provocam redução da 

situação líquida patrimonial, por aumento de passivos permanentes ou 

diminuição de ativos permanentes. Também são classificadas em três grandes 

grupos:

• Resultantes da execução orçamentária, por exemplo, pagamentos de despesas 

orçamentárias.

• Mutações patrimoniais, por exemplo, desincorporações de bens por alienação 

(venda de bens móveis, imóveis e outros) ou incorporações de passivos como a 

tomada de empréstimos.

• Independentes da execução orçamentária provocam diminuição na situação 

patrimonial, seja pelo aumento passivo ou diminuição do ativo independente 

da execução orçamentária. Resultam de superveniências passivas ou de 

insubsistências ativas.

• Superveniências passivas, por exemplo, reconhecimento de dívidas passivas 

que evidentemente não constavam do orçamento.

• Insubsistências ativas, por exemplo, cancelamento de dívida ativa, morte de 

animais, perda de bem por roubo, furto sinistros, etc.

EM RESUMO:

• Aumento do Ativo ou Redução do Passivo = Variações Ativas

• Aumento do Passivo ou Redução do Ativo = Variações Passivas

RESULTADO PATRIMONIAL OU ECONÔMICO:

• Variações Ativas > Variações Passivas = Superávit Patrimonial

• Variações Ativas < Variações Passivas = Déficit Patrimonial

INDICADORES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

1 – Resultado das Variações Patrimoniais Totais:

INDICADOR FÓRMULA VALORES ÍNDICE

RESULTADO 
DAS VARIAÇÕES 
PATRIMONIAIS

VARIAÇOES ATIVAS TOTAIS 390
-------------------------- ----- 1,18
VARIAÇOES PASSIVAS TOTAIS 330

Interpretação:

Significa que o total das variações ativas foi 18% maior que as ativas.
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Aula 182 – Resultado das Variações Patrimoniais Resultantes da Execução Orçamentárias 

sem considerar as Mutações Patrimoniais:

INDICADOR FÓRMULA VALORES ÍNDICE
RESULTADO DAS VARIAÇÕES 
RESULTANTE DA EXECUÇÃO 
ORÇAMENTARIA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 260
-------------------------- ----- 1,3
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 200

Interpretação:

Significa que a execução orçamentária da receita e da despesa provocou uma 

variação positiva no patrimônio de 30%.

3 - Avaliação das Mutações Patrimoniais:

INDICADOR FÓRMULA VALORES ÍNDICE

AVALIAÇÃO DAS 
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS

MUTAÇÕES ATIVAS 50
-------------------------- ----- 0,83
MUTAÇÕES PASSIVAS 60

Interpretação:

O índice encontrado demonstra que considerando apenas o resultado das mutações 

patrimoniais ocorridas no exercício, este provocou uma redução do patrimônio visto que 

as mutações ativas foram 17% menores que as passivas.

4 - Análise das Variações Independentes da Execução Orçamentária:

INDICADOR FÓRMULA VALORES ÍNDICE

AVALIAÇÃO AS VARIAÇÕES 
INDEPENDENTES 
DA EXECUÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA

VARIAÇÕES ATIVAS INDEPENDENTES DA 
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 80

-------------------------- ----- 1,14
VARIAÇÕES PASSIVAS INDEPENDENTES DA 
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 70

Interpretação:

O índice encontrado demonstra que o resultado das variações independentes da 

execução orçamentária ocorridas no exercício provocou um aumento do patrimônio visto 

que as variações ativas foram 14% maiores que as passivas.

5 – Análise do Resultado Patrimonial:

VARIAÇÕES ATIVAS (-) VARIAÇÕES PASSIVAS RESULTADO PATRIMONIAL
390 (-) 330 60

Interpretação:

Significa que o Resultado Patrimonial foi positivo, provocando um aumento no 

patrimônio de R$ 60.

Com a entrada em vigor do MCASP deixa de existir o grupo de Mutações Patrimoniais 

passando a ter somente as Variações Patrimoniais aumentativas e Diminutivas.
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Aula 19 NOVAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Conforme o Volume V do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 2ª 

edição91 as novas Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público são:

1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

<ENTE DA FEDERAÇÃO>

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO:                                PERÍODO: MÊS                    

DATA DE EMISSÃO:                   PÁGINA:

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
PREVISÃO 

INICIAL

PREVISÃO 

ATUALIZADA

(a)

RECEITAS 

REALIZADAS

(b)

SALDO

C=(a-b)

RECEITAS CORRENTES

RECEITA TRIBUTÁRIA

Impostos

Taxas

Contribuição de Melhoria

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

Contribuições Sociais

Contribuições Econômicas

RECEITA PATRIMONIAL

Receitas Imobiliárias

Receitas de Valores Mobiliários

Receitas de Comissões e Permissões

Outras Receitas Patrimoniais

RECEITA AGROPECUÁRIA

Receita da Produção Vegetal

Receita da Produção Animal e Derivados

Outras Receitas Agropecuárias

RECEITA INDUSTRIAL

Receita da Indústria de Transformação

Receita da Indústria de Construção

Outras Receitas Industriais

RECEITA DE SERVIÇOS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

Transferências Intergovernamentais

Transferências de Instituições Privadas

Transferências do Exterior

Transferências de Pessoas

Transferências de Outras Instit. Públicas

Transferências de Convênios

Transferências para o Combate à Fome

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

Integralização do Capital Social

Div. Ativa Prov. Da Amortiz. Emp. E Financ.

9    Disponível no endereço eletrônico: http://www.tesouro.gov.br/contabilidade governamental/procedimentos.asp

Instituto Federal - Paraná



201

N
oç

õe
s 

de
 C

on
ta

bi
lid

ad
e 

Pú
bl

ic
a

Curso Técnico em Serviços Públicos

Aula 19Restituições

Receitas de Capital Diversas

SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)

REFINANCIAMENTO (II)

Operações de Crédito Internas

Mobiliária

Contratual

Operações de Crédito Externas

Mobiliária

Contratual
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III)= 
(I+II)
DÉFICIT (IV)

TOTAL (V)=(III+IV)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)
Superávit Financeiro

Reabertura de créditos adicionais

DESPESAS 
ORÇAMENTÁRIAS

DOTAÇÃO 
INICIAL

(d)

DOTAÇÃO 
ATUALIZADA

(e)

DESPESAS 
EMPENHADAS

(f)

DESPESAS 
LÍQUIDADAS

(g)

DESPESAS 
PAGAS

(H)

SALDO DA 
DOTAÇÃO

(i)=(e-f)

DESPESAS 
CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS 
SOCIAIS
JUROS E ENCARGOS 
DA DÍVIDA
OUTRAS DESPESAS 
CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
INVERSÕES 
FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA 
DÍVIDA
RESERVA DO RPPS
SUBTOTAL DAS 
DESPESAS(VI)
AMORTIZAÇÃO DA 
DÍVIDA
REFINANCIAMENTO 
(VII)
Amortização da 
Dívida Interna
Dívida Mobiliária
Outras Dívidas
Amortização da 
Dívida Externa

Dívida Mobiliária
Outras Dívidas
SUBTOTAL COM 
REFINANCIAMENTO 
(VIII)= (VI+VII)
SUPERÁVIT (IX)
TOTAL (X)=(VII+IX)



202 Instituto Federal - Paraná

N
oç

õe
s 

de
 C

on
ta

bi
lid

ad
e 

Pú
bl

ic
a

Aula 19 2 – BALANÇO FINANCEIRO

<ENTE DA FEDERAÇÃO>

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO:  PERÍODO(MÊS):                                    DATA DE EMISSÃO:  PÁGINA:

INGRESSOS DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO
Exercício

Atual

Exercício

Anterior
ESPECIFICAÇÃO

Exercício

Atual

Exercício

Anterior
Receita Orçamentária (I)

Ordinária

Vinculada

   Previdência Social

   Transferências 

obrigatórias de outro ente

   Convênios

   (...)

Deduções da Receita

Orçamentária

Transferências Financeiras 

Recebidas (II)

Recebimentos Extra-

Orçamentários (III)

Saldo em Espécie do 

Exercício Anterior (IV)

Despesa Orçamentária (VI)

Ordinária

Vinculada

   Previdência Social

   Transferências 

obrigatórias de outro ente

   Convênios

   (...)

Transferências Financeiras 

Concedidas (VII)

Pagamentos Extra-

Orçamentários (VIII)

Saldo em Espécie para o 

Exercício Seguinte (IX)

TOTAL (V) = (I +II + III + IV)
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII 

+ IX)

3 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

<ENTE DA FEDERAÇÃO>

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EXERCÍCIO                                      PERÍODO:          MÊS:                                         DATA DE EMISSÃO:

PÁGINA:
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Exercício

Atual

Exercício

Anterior

Variações Patrimoniais Aumentativas

Tributos e Contribuições
Impostos

Taxas

Contribuições de Melhoria

Contribuições Sociais

Contribuições Econômicas
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Curso Técnico em Serviços Públicos

Aula 19Venda de Mercadorias, Produtos e Serviços
Venda de Mercadorias

Venda de Produtos

Venda de Serviços
Financeiras
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos

Juros e Encargos de Mora

Variações Monetárias e Cambiais

Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras

Descontos Financeiros Obtidos

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras

Transferências
Transferências Intra Governamentais

Transferências Inter Governamentais

Transferências das Instituições Privadas

Transferências das Instituições Multigovernamentais

Transferências de Consórcios Públicos

Transferências do Exterior

Transferências das Pessoas Físicas
Exploração de Bens e Serviços
Exploração de Bens

Exploração de Serviços
Valorização e Ganhos com Ativos
Reavaliação de Ativos

Ganhos com Alienação
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas
Resultado Positivo de Participações em Coligadas e Controladas

Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas

Variações Patrimoniais Diminutivas

Pessoal e Encargos
Remuneração a Pessoal

Encargos Patronais

Benefícios a Pessoal

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos
Benefícios Previdenciários 
Aposentadorias e Reformas

Pensões

Outros Benefícios Previdenciários
Benefícios Assistenciais
Benefícios de Prestação Continuada

Benefícios Eventuais

Políticas Públicas de Transferência de Renda
Financeiras
Juros e Encargos de Emprestimos e Financiamentos Obtidos

Juros e Encargos de Mora

Variações Monetárias e Cambiais

Descontos Financeiros Concedidos

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras
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Aula 19 Transferências
Transferências Intra Governamentais

Transferências Inter Governamentais

Transferências das Instituições Privadas

Transferências das Instituições Multigovernamentais

Transferências de Consórcios Públicos

Transferências do Exterior   

Tributos e Contribuições
Tributos

Contribuições

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo
Uso de Material de Consumo

Serviços

Depreciação, Amortização e Exaustão

Desvalorização e Perda de Ativos
Redução e Valor Recuperável

Perdas com alienação

Perdas involuntárias

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas
Premiações

Incentivos

Equalizações de Preços e Taxas

Participações e Contribuições

Resultado Negativo com Participações em Coligadas e Controladas

Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas

Resultado Patrimonial do Período

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

(decorrentes da execução orçamentária)

Incorporação de ativo

Desincorporação de passivo

Incorporação de passivo

Desincorporação de ativo
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Curso Técnico em Serviços Públicos

Aula 194 – BALANÇO PATRIMONIAL

<ENTE DA FEDERAÇÃO>
BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO:                           PERÍODO:MÊS                         DATA EMISSÃO:                         PÁGINA:
ATIVO PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO Exercício
Atual

Exercício
Anterior ESPECIFICAÇÃO Exercício

Atual
Exercício
Anterior

ATIVO CIRCULANTE
Caixa Equivalente de Caixa
Créditos Realizáveis de     
Curto Prazo
Demais Créditos e Valores 
de Curto Prazo
Investimentos Temporários
Estoque
Variações Patrimoniais 
Diminutivas Pagas 
Antecipadamente

ATIVO NÃO-CIRCULANTE
Ativo Realizável a Longo 
Prazo
Investimento
Imobilizado
Intangível 

PASSIVO CIRCULANTE
Obrigações Trabalhistas e 
Previdenciárias a Pagar de 
Curto Prazo
Empréstimos e 
Financiamentos de Curto 
Prazo
Fornecedores e Contas a 
Pagar de Curto Prazo
Obrigações Fiscais de Curto 
Prazo
Demais Obrigações de Curto 
Prazo
Provisões de Curto Prazo

PASSIVO NÃO-CIRCULANTE
Obrigações Trabalhistas e 
Previdenciárias a Pagar de 
Longo Prazo
Empréstimos e 
Financiamentos de Longo 
Prazo
Fornecedores de Longo Prazo
Obrigações Fiscais de Longo 
Prazo
Demais Obrigações de Longo 
Prazo
Provisões de Longo Prazo
Resultado Diferido

TOTAL DO PASSIVO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO Exercício 
Atual

Exercício
Anterior

Patrimônio Social Capital Social
Reservas de Capital
Ajustes de Avaliação 
Patrimonial
Reservas de Lucros
Resultados Acumulados
Ações, Cotas em Tesouraria
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Total

ATIVO FINANCEIRO PASSIVO FINANCEIRO

ATIVO PERMANENTE PASSIVO PERMANENTE

SALDO PATRIMONIAL

Compensações

ESPECIFICAÇÃO Exercício

Atual

Exercício

Anterior
ESPECIFICAÇÃO Exercício

Atual

Exercício

Anterior
Saldo dos Atos Potenciais 

do Ativo

Saldo dos Atos Potenciais do 

Passivo

TOTAL TOTAL

<ENTE DA FEDERAÇÃO>
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Aula 19 DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO:                            MÊS                                     EMISSÃO:                                     PÁGINA:

DESTINAÇÃO DE RECURSOS SUPERÁVIT FINANCEIRO

Ordinária

Vinculada

Previdência Social

Transferências obrigatórias de outro ente

Convênios

(...)

TOTAL

5 – DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO

<ENTE DA FEDERAÇÃO>
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO:                             PERÍODO:  MÊS                              DATA DE EMISSÃO:                               PÁGINA:
Exercício

Atual
Exercício
Anterior

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

   RECEITAS DERIVADAS
Receita Tributária                
Receita de Contribuições
Outras Receitas Derivadas

   RECEITAS ORIGINÁRIAS
Receita Patrimonial
Receita Agropecuária
Receita Industrial
Receita de Serviços
Outras Receitas Originárias
Remuneração das Disponibilidades

TRANSFERÊNCIAS
Intergovernamentais

A Estados
A Municípios

Intragovernamentais

DESEMBOLSOS

PESSOAL E OUTRAS CORRENTES POR FUNÇÃO
Legislativa
Judiciária
Previdência Social
Administração
Defesa Nacional
 Segurança Pública
Relações Exteriores
Assistência Social
Previdência Social
Saúde
Trabalho
Educação
(...)

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa
Outros Encargos da Dívida

TRANSFERÊNCIAS
Intergovernamentais

A Estados
A Municípios

Intragovernamentais

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS

ALIENAÇÃO DE BENS
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINACIAMENTOS CONCEDIDOS

DESEMBOLSOS

AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
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Curso Técnico em Serviços Públicos

Aula 19FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS

DESEMBOLSOS

AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL

6 – DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO

<ENTE DA FEDERAÇÃO>
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

EXERCÍCIO:                             PERÍODO:  MÊS                              DATA DE EMISSÃO:                               PÁGINA:
Exercício

Atual

Exercício

Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

RESULTADO PATRIMONIAL

AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO PATRIMONIAL AO FLUXO DE CAIXA DAS 

ATIVIDADES OPERACIONAIS

DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO, EXAUSTÃO
CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES

   RESULTADO POSITIVO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL
(...)

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS

ALIENAÇÃO DE BENS
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINACIAMENTOS CONCEDIDOS

DESEMBOLSOS

AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

DESEMBOLSOS

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL
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Aula 19 7 – DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ECONÔMICO

<ENTE DA FEDERAÇÃO>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ECONÔMICO

EXERCÍCIO:                                                       PERÍODO: MÊS                                                       DATA DE EMISSÃO:

PÁGINA

ESPECIFICAÇÃO
Exercício

Atual

Exercício

Anterior
1. Receita econômica dos serviços prestados e dos bens ou dos produtos 

fornecidos

2. (-) Custos diretos identificados com a execução da ação pública

3. Margem Bruta

4. (-) Custos indiretos identificados com a execução da ação pública

5. (=) Resultado Econômico Apurado

8 – DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

<ENTE DA FEDERAÇÃO>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ECONÔMICO

EXERCÍCIO:                                                      PERÍODO: MÊS                                                       DATA DE EMISSÃO:

PÁGINA

ESPECIFICAÇÃO

Patrimônio

Social/ 

Capital 

Social

Reservas

De 

Capital

Ajustes de 

Avaliação

Patrimonial

Reservas

De 

Lucros

Resultados

Acumulados

Ações/Cotas

Em

Tesouraria

TOTAL

Saldo Inicial Ex. Anterior

Ajustes de Exercícios 

Anteriores

Aumento de Capital

Resultado do Exercício
Constituição / Reversão 

de Reservas
Dividendos

Saldo Final Ex. Anterior

Saldo Inicial Ex. Atual
Ajustes de Exercícios 

Anteriores

Aumento de Capital

Resultado do Exercício

Constituição/Reversão 

de Reservas

Dividendos

Saldo Final Ex. Atual
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Aula 20SIM – SISTEMAS DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS

O Tribunal de Contas do Estado do Paraná desenvolveu um Sistema, chamado de 

Sistema de Informações Municipais - SIM, dividido em Acompanhamento Mensal, Atos de 

Pessoal e Prestação de Contas Anuais, visando dar agilidade ao processo de preparação 

dos dados e de sistematização na coleta de informações necessárias ao exercício do 

controle externo das contas públicas na área municipal.

As informações farão parte da Prestação de Contas Anual do exercício financeiro e 

alimentarão os programas de controle externo (auditorias) implementados pelo Tribunal 

de Contas.

A implementação do SIM estimula as administrações municipais para que exerçam 

suas atividades de forma racional, ordenada, honesta, equilibrada e regular sob a égide 

dos princípios constitucionais da legalidade, legitimidade e razoabilidade, constituindo-se, 

ainda, em eficiente mecanismo auxiliar as atividades de Controle Interno. Fonte www.tce.

pr.gov.br

SIM AM – Acompanhamento Mensal

Apresenta informações Contábeis, Orçamentárias e Financeiras como:

• Execução da despesa (empenhos), arrecadados e contabilidade financeira e 

patrimonial. 

• Participantes e vencedores de todas as licitações. Anotação das despesas de 

licitação.

• Contratos com empresas e profissionais liberais celebrados em função das 

licitações.

• Receita e empenos da despesa de todos os recursos transferidos pela União e o 

Estado a título de convênios e auxílios.

• Acompanhamento da realização das obras municipais, seus contratos e 

licitações.

• Informações sobre o cumprimento da Lei Federal. Emissão de relatórios de 

Gestão Fiscal e Execução Orçamentária. Controle do limite da Despesa com 

Pessoal e da Dívida Consolidada.

• Informações sobre o quadro de pessoal e frota de veículos. Contém dados sobre 

a oferta de equipamentos de saúde no município

Curso Técnico em Serviços Públicos
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Aula  20 SIM PCA – Prestação de Contas Anuais, atualmente está inserido no sexto bimestre 

do SIM-AM, e apresenta informações sobre:

• Aquisição e alimentação de bens móveis e imóveis por exercício.

• Subsídios pagos ao prefeito, vereadores e presidentes da câmara.

• Composição da folha de pagamento do Fundeb por exercício.

• Relação das sentenças judiciais em que o município deve realizar pagamentos.

• Informações sobre o sistema previdenciário dos servidores municipais e cálculo 

atuarial.

• Detalhe sobre o Plano Plurianual e as Leis de Diretrizes Orçamentárias em 

relação aos programas e ações de governo planejadas.

SIM AP – Atos de Pessoal apresenta informações sobre cadastros básicos como: 

• Estrutura básica onde se dá a lotação ou o vínculo com a administração pública 

(ainda que na situação de inatividade). 

• Cadastro dos cargos/empregos e das classes/referências da entidade municipal.

• Cadastro dos servidores/funcionários, incluindo-se cargos/empregos efetivos e 

comissionados e temporários da entidade municipal.

• Registro dos mandatos para os cargos de prefeito, vice-prefeito, secretários 

municipais, vereadores e presidente da câmara.

• Cadastro dos veículos de comunicação utilizados pela entidade municipal para 

a publicação de seus atos.

• Cadastro das vantagens percebidas pelos servidores/funcionários. 

• Informações extraídas das folhas de pagamento normais ou especiais, para 

servidores, funcionários, agentes políticos, conselheiros e estagiários. 

• Informações relativas aos desembolsos de aposentadorias, pensões e benefícios 

previdenciários, para inativos, pensionistas e licenciados. 

• Informações das alterações de situação funcional dos servidores, empregados, 

agentes políticos e de membros de Conselhos. 

• Atos de criação de cargos ou empregos e alterações correspondentes, de 

atribuição de vantagens e da criação do vínculo. 

• Editais de contratação a qualquer título, inclusive por prazo determinado.
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Atividades Autoinstrutivas

01. Assinale a alternativa correta quanto à definição do termo Contabilidade.

a) É a ciência que trata de fenômenos econômicos, visando contribuir para a 
tomada de decisões, baseados nas variações ambientais, que mostram a 
importância da atualização de informações.

b) É a ciência que estuda, registra, controla, analisa e interpreta os fatos ocor-
ridos e que modificam o Patrimônio das Entidades, com a finalidade de for-
necer informações a respeito da composição patrimonial, suas variações e 
sobre o resultado das operações realizadas.

c) É a ciência que estuda a habilidade de se fazer contas, baseado em regras 
previamente aprovadas pelos conselhos federais e estaduais, consideran-
do a evolução das ciências exatas, com relação às formas de demonstração 
dos resultados baseados em experiências empíricas.

d) É a ciência que permite analisar e demonstrar a variação ocorrida nas de-
pendências da empresa, registrando tudo em livros próprios.  Tem como 
principal finalidade demonstrar a situação financeira das contas que 
mostram a disponibilidade financeira imediata da empresa.

e) Nenhuma das alternativas está correta.

02. O patrimônio total de uma empresa é composto pelos: 

a) bens que a empresa possui;
b) direitos que a empresa possui, para receber de terceiros;
c) bens, direitos e obrigações de uma empresa;
d) bens e direitos, demonstrando os valores positivos da empresa;
e) bens documentados, que estão de posse da empresa em determinada 

data.

03. As contas que servem para apurar o resultado da empresa no período são compostas 
por:

a) Bens e direitos;
b) Obrigações e o patrimônio líquido;
c) Receitas e despesas;
d) Disponibilidades e exigibilidades;
e) Direitos e deveres.

04. Qual das demonstrações abaixo não é obrigatória de acordo com a lei 6.404/76 e 
suas alterações?

a) Balanço Patrimonial;
b) Demonstração do Fluxo de Caixa;
c) Demonstração do Resultado do Exercício;
d) Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos;
e) Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados.



214 Instituto Federal - Paraná

N
oç

õe
s 

de
 C

on
ta

bi
lid

ad
e 

Pú
bl

ic
a

5. O que demonstra o Balanço Patrimonial?

a) Demonstra se no exercício (ano) a empresa obteve lucro ou prejuízo, detal-
hando as receitas e despesas responsáveis por este resultado;

b) Demonstra o destino dado ao lucro da empresa no período, ou o motivo do 
aumento do prejuízo;

c) Demonstra as movimentações ocorridas no caixa, proveniente das ativi-
dades operacionais da empresa, de financiamento e de investimento. In-
dica a origem e aplicação dos recursos da empresa;

d) Demonstra a situação patrimonial da empresa em determinado momento 
e, obrigatoriamente, no fim do exercício;

e) Demonstra o número de contas movimentadas durante o exercício social.

06. Qual das alternativas abaixo não é uma finalidade da contabilidade?

a) Fornecer informações sobre a composição do patrimônio;
b) Fornecer informações econômicas e financeiras, tais como fluxo de caixa, 

custo dos produtos, preço de venda, rentabilidade, etc.;
c) Mensurar a riqueza das entidades;
d) Informar sobre desempenho, evolução, riscos e oportunidades que a em-

presa está sujeita;
e) Planejar, organizar, executar e controlar todos os atos de uma empresa.

07. Relacione a coluna da direita com a da esquerda:

(1) Planejamento (__) ato pelo qual o ente responsável decide 
qual alternativa deve ser adotada;

(2) Tomada de Decisão

(__) apresentação dos relatórios contábeis 
espelhando a situação do patrimônio, bem 
como a evolução da riqueza patrimonial 
da entidade (pessoa física ou jurídica) em 
estudo;

(3) Controle do Patrimônio

(__) demonstração sistemática de acordo 
com as normas vigentes e consoantes 
técnicas adequadas, o resultado das 
operações, isto é, lucro ou prejuízo;

(4) Apuração do Resultado

(__) verificar se este está sendo gerido de 
acordo com as diretrizes e políticas traçadas 
pela administração;

(5) Demonstração da Situação 
Patrimonial

(__) o estudo e análise das diversas 
alternativas que se apresentam, visando a 
escolha da mais adequada ao atingimento 
dos objetivos propostos.

Agora, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

a) 1, 2, 3, 4, 5
b) 2, 5, 3, 4, 1
c) 3, 4, 5, 1, 2
d) 2, 5, 4, 3, 1
e) 5, 4, 3, 2, 1
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08. O que retrata o aspecto quantitativo dentro da contabilidade?

a) O nome técnico que reflete a quantidade do elemento que representa e 
seu valor monetário;

b) O nome técnico que identifica a qualidade do bem que está registrado;
c) O nome técnico que identifica o tempo de vida útil do bem registrado;
d) O nome técnico que especifica o estado de conservação do bem;
e) Nenhuma das alternativas anteriores;

09. O que significa a sigla NBCASP?

a) Núcleo Brasileiro de Contabilidade da Administração do Setor Público;
b) Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público;
c) Normas Brasileiras de Contas Aplicadas do Serviço Público;
d) Núcleo Brasileiro da Ciência Aplicada no Setor Público;
e) Núcleo Brasileiro de Ciências Administrativas de São Paulo.

10. A Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda e a Secretaria de 
Orçamento Federal do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão aprovaram a 2ª 
edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, composta de 5 volumes.  
Relacione a coluna da direita, com a da esquerda, identificando sobre o que trata cada 
um desses volumes:

a. Volume I (__) Trata do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, o qual 
dispõe sobre o Plano de Contas e Lançamentos Contábeis;

b. Volume II
(__) Trata, dentre outros, dos Princípios Contábeis, Patrimônio 
Público, Critérios de mensurações de Ativos e Passivos e das 
Variações Patrimoniais;

c. Volume III (__) Trata, dentre outros assuntos, dos Princípios Orçamentários, 
das Receitas e Despesas;

d. Volume IV (__) Trata de disposições e modelos das principais demonstrações 
contábeis aplicadas no setor público.

e. Volume V

(__) Trata de  aspectos do FUNDEB (Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação), das Parcerias Público-Privadas (PPP), 
do Regime Próprio da Previdência Social (RPPS), Operações de 
Crédito e Dívida Ativa;

Agora, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

a) b, d, a, c, e 
b) d, a, e, b, c
c) a, b, c, d, e
d) d, b, a, e, c
e) c, e, a, b, d

11. A NBC T 16.4, refere-se à/ao:

a) Planejamento e seus Instrumentos sob o Enfoque Contábil;
b) Patrimônio e Sistemas Contábeis;
c) Transações no Setor Público;
d) Consolidação das Demonstrações Contábeis;
e) Controle Interno.
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12. Qual das alternativas abaixo não é uma das técnicas contábeis?

a) Escrituração;
b) Demonstrações Contábeis;
c) Auditoria Contábil;
d) Análise de balanços;
e) Decretos e portarias.

13. O que é a Demonstração do Resultado do exercício?

a) É uma demonstração financeira que evidencia a situação patrimonial da 
entidade (bens, direitos, obrigações e situação líquida), de forma sintética 
e ordenada, em dado momento.

b) É uma das principais demonstrações financeiras e visa evidenciar, resumi-
damente, o resultado (lucro ou prejuízo) do período, através do confronto 
entre Receitas, Deduções da Receita, Custos e Despesas, Impostos e Par-
ticipações no Lucro.

c) É um relatório contábil que demonstra o quanto de riqueza a entidade cri-
ou e como esta riqueza foi destinada.

d) É a demonstração que evidencia as entradas e saídas de caixa e equivalen-
tes de caixa.

e) É a demonstração que tem por finalidade evidenciar a movimentação ocor-
rida na conta (lucros ou prejuízos acumulados), partindo-se do saldo ini-
cial, apresentando os fatos que aumentaram ou diminuíram os lucros (ou 
prejuízos) acumulados para se chegar ao saldo final dessa conta.

14. O que é um plano de contas?

a) É um grupo de contas relacionado, com a finalidade de produzir um resul-
tado, preferencialmente satisfatório para a empresa;

b) É uma estratégia adotada pela empresa baseado nas contas existentes;
c) É um elenco, rol, relação, agrupamento ordenado de contas, assim como 

as demais orientações necessárias à escrituração, dos fatos contábeis ocor-
ridos na entidade;

d) É um conjunto organizado de contas que visa auxiliar o planejamento das 
ações da empresa, interferindo diretamente no montante financeiro da en-
tidade;

e) Um grupo de contas que sintetiza os recursos financeiros à disposição da 
empresa, para que possa ser utilizado imediatamente, e por isso chama-se 
plano de contas.

15. O plano de contas está dividido em:

a) Classes, grupos, subgrupos, contas sintéticas e contas analíticas;
b) Setores, departamentos, diretorias e secretarias;
c) Grupos, subgrupos, alínea, subalínea e contas definitivas;
d) Institucional, funcional programático e participativo;
e) Nenhuma das alternativas está correta.
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16. A estrutura conceitual do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público também é 
baseada em qual teoria? 

a) Teoria Contista
b) Teoria Personalista
c) Teoria Controlista
d) Teoria Patrimonialista
e) Teoria Aziendalista.

17. Com relação aos princípios  da contabilidade, qual a alternativa incorreta?

a) São macrorregras;
b) São regras básicas, de uso obrigatório, para a escrituração, apuração e 

apresentação dos resultados;
c) Tornam-se geralmente aceitos pelo consenso profissional, devido à utili-

dade, objetividade e praticidade;
d) Têm como objetivos uniformizar a terminologia, aproximar a imagem fiel 

do patrimônio e guiar as normas gerais reguladoras da contabilidade;
e) Sua observância é recomendada mesmo não constituindo infração ao Có-

digo de Ética Profissional.

18. Qual dos itens abaixo não é um dos princípios da contabilidade?

a) Princípio da Entidade
b) Princípio da Continuidade
c) Princípio da Eficiência
d) Princípio da Competência
e) Princípio da Prudência.

19. Qual dos itens abaixo não é convenção contábil?

a) Convenção da Objetividade
b) Convenção da Materialidade
c) Convenção da Realização da receita
d) Convenção do Conservadorismo
e) Convenção da Consistência.

20. Com relação à Contabilidade Pública, qual lei foi o marco referencial, instituindo 
normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e 
balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal?

a) Lei Complementar nº. 11.638/08
b) Lei Federal nº. 4.320/64
c) Lei Federal nº. 6.404/76
d) Lei Complementar nº. 101/00
e) Lei Federal nº. 101/00

21. Qual das entidades abaixo não é órgão normatizador com influência na contabilidade?

a) Conselho Federal de Contabilidade - CFC
b) Conselho Regional de Contabilidade - CRC
c) Instituto Brasileiro de Contadores - IBRACON
d) Comissão de Valores Mobiliários - CVM 
e) Instituto Federal de Ciência e Tecnologia - IFCT
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22. A escrituração é feita na contabilidade através de lançamentos. Assinale a alternativa 
que não representa um dos elementos necessários para o lançamento.

a) Local e data
b) Valor
c) Histórico
d) Documento original
e) Conta devedora e conta credora.

23. Na contabilidade o termo débito significa:

a) Aplicações de Recursos. Para onde foram os recursos. Aonde foram aplica-
dos os recursos;

b) Origens de Recursos. De onde vieram os recursos. Qual a origem dos re-
cursos;

c) O valor que deverá ser pago, débito é equivalente a dívida;
d) O valor que a empresa tem para receber de terceiros, é o débito de ter-

ceiros;
e) Nenhuma das alternativas acima está correta.

24. Segundo o método das partidas dobradas:

a) Cada lançamento deve se desdobrar em dois, sendo que um lançamento 
no ativo, obrigatoriamente fará haver um lançamento no passivo;

b) Todo débito corresponde a um ou mais créditos de igual valor;
c) Sempre se faz lançamentos em dobro, ou seja, um fato somente poderá ser 

registrado junto com outro fato, não sendo possível elaborar lançamentos 
individuais na contabilidade;

d) Este método não é utilizado atualmente na contabilidade; consistia em 
registrar em dois livros distintos, para garantir a exatidão e controle dos 
registros;

e) Nenhuma das alternativas está correta.

25. A administração pública indireta pode ser composta por:

a) Autarquias;
b) Empresas Públicas; 
c) Secretarias de Estado;
d) Sociedades de Economia Mista;
e) Fundações.

26. No Brasil, o Orçamento Público é classificado em três leis distintas, de acordo com a 
Constituição Federal de 1.988. Assinale a alternativa que apresenta o nome correto das 
três leis:

a) Lei do Orçamento Anual, Lei do Orçamento Plurianual e Lei do Orçamento-
Programa;

b) Lei do Plano Plurianual, Lei de Diretrizes e Bases, e Lei do Orçamento-Pro-
grama; 

c) Lei do Orçamento Fiscal, Lei do Orçamento da Seguridade Social, e Lei do 
Orçamento de Investimento;

d) Lei 4320/64, Lei Complementar 101/2000, e Lei de Responsabilidade Fiscal; 
e) Lei do Orçamento Anual; Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei do Plano 

Plurianual.
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27.  Com relação às receitas efetivas qual a alternativa incorreta?

a) São aquelas que representam efetivamente ingresso financeiro sem a cor-
respondente desincorporação de bens, ou direitos, ou incorporação de ob-
rigações;

b) Alteram a situação líquida patrimonial;
c) Constitui fato contábil modificativo e aumentativo;
d) Um exemplo é arrecadação de IPTU;
e) Origina-se de fatos permutativos.

28. Qual das receitas abaixo não é receita corrente?

a) Patrimonial
b) Industrial
c) De serviços
d) Operações de Crédito
e) Contribuições.

29. O que são receitas originárias?

a) São as provenientes da imposição de tributos
b) São as provindas da exploração do patrimônio do Estado
c) São as que representam efetivamente ingresso financeiro sem a correspon-

dente desincorporação de bens ou direitos ou incorporação de obrigações
d) Receita por mutação patrimonial é a decorrente da saída de um bem ou 

valor patrimonial
e) São as que se destinam à cobertura de despesas correntes.

30. Face à necessidade de constante atualização e melhor identificação dos ingressos 
aos cofres públicos, o código identificador da natureza de receita é desmembrado em 
níveis, o sexto nível é classificado como:

a) Categoria Econômica;
b) Origem;
c) Espécie;
d) Subalínea;
e) Detalhamento.

31. A receita - segundo a Lei nº. 4.320/64 - adotará para fins de contabilização o regime:

a) de Competência
b) de Caixa
c) de Misto
d) de Prudência
e) Princípio de Competência

32. De acordo com o artigo 35 da Lei nº. 4.320/64, a contabilização das despesas deverá 
ser efetuada utilizando o seguinte critério:

a) Despesas legalmente empenhadas
b) Despesas legalmente pagas
c) Despesas legalmente fixadas
d) Despesas legalmente contratadas
e) Todas as alternativas estão corretas
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33. Assinale a alternativa que não representa um subsistema utilizado na Contabilidade 
Pública.

a) Orçamentário
b) De resultado
c) Patrimonial
d) Custos
e) Compensação. 

34. Qual das alternativas abaixo não é uma demonstração contábil obrigatória pela lei 
6.404/76?

a) Balanço Orçamentário
b) Balanço Financeiro
c) Balanço de Custos
d) Balanço Patrimonial
e) Demonstração das Variações Patrimoniais.

35. O Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público antes referido, divide a gestão 
da receita orçamentária em três etapas:

a) elaboração, estudo e aprovação, e utilização; 
b) planejamento, estudo e aprovação, e execução; 
c) elaboração, estudo e aprovação, e avaliação;
d) elaboração, implantação e avaliação;
e) planejamento, execução, controle e avaliação

36. A Receita Orçamentária, segundo a categoria econômica, é classificada em:

a) Receita Corrente e Receita Direta
b) Receita Corrente e Receita de Capital 
c) Receita Tributária e Receita de Capital
d) Receita de Contribuição e Receita Corrente
e) Receita Tributária e Receita Corrente

37. Qual das alternativas abaixo não é um dos grupos da natureza da despesa, de acordo 
com o Anexo II da Portaria Interministerial 163/2001:

a) Juros e Encargos da Dívida;
b) Pessoal e Encargos;
c) Amortização da Dívida;
d) Operações Especiais;
e) Reserva de Contingência. 

38. Os créditos adicionais são classificados em: 

a) suplementares, especiais e extraorçamentários
b) suplementares, adicionais e extraordinários
c) suplementares, especiais e extraordinários
d) complementares, especiais e extraordinários
e) complementares, especiais e extraorçamentários
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39. Constituem-se em despesas legalmente empenhadas, porém, não tiveram o seu 
pagamento realizado dentro do exercício financeiro:

a) créditos adicionais
b) restos a pagar
c) restituições a pagar
d) devoluções
e) dívida pública fundada.

40. No balanço orçamentário quando a receita arrecadada é maior do que a despesa 
executada há:

a) insuficiência de arrecadação
b) excesso de arrecadação
c) economia de despesa
d) superávit orçamentário
e) déficit orçamentário.

41. No balanço orçamentário quando a receita prevista for maior que a receita 
arrecadada há: 

a) equilíbrio na execução da receita
b) superávit (ou excesso) de arrecadação
c) déficit (ou insuficiência) de arrecadação
d) equilíbrio na execução da despesa
e) economia orçamentária (ou de dotação).

42. O balanço patrimonial é estruturado conforme o:

a) Anexo nº. 12 da Lei nº. 4.320/64 
b) Anexo nº. 12 da Lei Complementar nº. 101/00
c) Anexo nº. 13 da Lei nº. 4.320/64
d) Anexo nº. 13 da Lei Complementar nº. 101/00
e) Anexo nº. 14 da Lei nº. 4.320/64

43. Com relação à despesa fixada, é correto afirmar que:

a) Ela não pode ser menor que a despesa executada, salvo se existir abertura 
de créditos adicionais e no limite dos créditos autorizados legalmente;

b) Ela é fixada pelo gestor, tendo como limite o montante total aprovado pelo 
poder legislativo, mas poderá ser livremente alocada nos setores após a 
aprovação do orçamento;

c) É um valor de referência, podendo ser superado ou não, de acordo com a 
execução orçamentária. No caso de ficar acima da fixada, uma justificativa 
deverá ser feita para publicação e ciência à população;

d) É fixada de acordo com uma média de utilização de recursos dos últimos 
três exercícios. Não é possível a alteração sem aprovação do conselho mu-
nicipal de orçamento;

e) Nenhuma das alternativas está correta.
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44.  Assinale a alternativa que representa o Ativo Real do Balanço Patrimonial.

a) Os saldos disponíveis em caixa e bancos;
b) Os saldos em conta bancárias vinculados a determinado convênio, fundo, 

as despesas obrigatórias;
c) Os valores que a entidade tem a receber;
d) Os bens adquiridos para ficar permanentemente na entidade, assim como 

os valores a receber em longo prazo;
e) Soma do Ativo Financeiro mais o Ativo Permanente.

45. Qual das alternativas abaixo não é uma finalidade do Balanço Financeiro demonstrar?

a) Os saldos disponíveis em caixa e bancos existentes no início do exercício;
b) Os pagamentos efetuados no exercício, relativos às despesas orçamen-

tárias e extraorçamentários;
c) Os recebimentos no exercício, oriundos de receitas orçamentárias e ex-

traorçamentários;
d) As receitas previstas e as despesas fixadas no orçamento inicial aprovado 

pelo legislativo;
e) Os saldos disponíveis em caixa e bancos no final do exercício e que, conse-

quentemente, passam para o exercício seguinte.

46. Qual das contas abaixo não faz parte do passivo financeiro?

a) Débitos de Tesouraria;
b) Depósitos;
c) Devedores Diversos;
d) Serviços da Dívida a Pagar
e) Restos a Pagar

47. O que significa o índice de liquidez geral?

a) Significa a comparação da dívida a curto prazo para pagamento de obriga-
ções vencíveis no mesmo período;

b) Significa o que a entidade tem disponível e a receber tanto a curto como a 
longo prazo, para pagar as dívidas totais da entidade;

c) Significa que o valor do ativo permanente é igual a do passivo permanente, 
isto é, na remota hipótese de a entidade receber todos os seus créditos de 
longo prazo e vender todos os seus bens daria exatamente para pagar a 
dívida fundada;

d) Significa o quanto as dívidas de curto prazo representam das dívidas totais 
da entidade;

e) Significa o quanto o ativo real é maior que o passivo real da entidade anali-
sada.

48. Quando as variações ativas são maiores que as variações passivas, nós temos:

a) Superveniência ativa;
b) Insubsistência passiva;
c) Déficit patrimonial;
d) Superávit patrimonial;
e) Superávit financeiro.
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49. Na história das reformas administrativas no Brasil, um evento a ser considerado é a 
criação da Lei de Responsabilidade Fiscal. Foi um marco à contabilidade pública no Brasil, 
instituindo a elaboração dos Relatórios de gestão fiscal (RGF) e relatórios resumidos da 
execução orçamentária (RREO). A LRF foi criada em que ano?

a) 1986
b) 1988
c) 1995
d) 2000
e) 2001

50. O SIM – é um sistema desenvolvido pelo tribunal de contas do Estado do Paraná, 
visando dar agilidade ao processo de preparação dos dados e de sistematização na 
coleta de informações necessárias ao exercício do controle externo das contas públicas 
na área municipal.  Assinale a alternativa que não é uma informação a ser prestada no 
SIM – AM:

a) Receita e empenhos da despesa de todos os recursos transferidos pela 
União e pelo Estado a título de convênios e auxílios;

b) Cadastro dos veículos de comunicação utilizados pela entidade municipal 
para a publicação de seus atos;

c) Participantes e vencedores de todas as licitações. Anotação das despesas 
de licitação;

d) Execução da despesa (empenhos), arrecadados e contabilidade financeira 
e patrimonial; 

e) Informações sobre o cumprimento da Lei Federal. Emissão de relatórios de 
Gestão Fiscal e Execução Orçamentária. Controle do limite da despesa com 
pessoal e da dívida consolidada


