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Formação do Subgrupo
Edital nº 1/2017 – Revisão do PCASP
• Publicação: maio de 2017
• Duração: exercícios de 2017 e 2018
• PCASP Federação e Estendido
• Inscrições: 01/06 a 15/06/2017 – todos os inscritos foram aceitos
• Produto esperado: relatório com recomendações para alteração do PCASP 2019 (publicação
em 2018)
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Participantes
• Total de inscritos: 46 participantes
• Órgãos/Empresas:
 Municípios: 12
 Empresas de informática: 9
 Estados: 8
 STN: 8
 Tribunais de Contas: 4
 Outros (CRC, CNM, ABRACON etc): 5
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Reunião 31/08/2017
• Presentes: 21 participantes
• Definição de escopo
 76 sugestões de alteração
 33 análises a serem realizadas internamente pela STN - Concluído
 4 sugestões não incluídas (fora do escopo)
 39 temas divididos entre 22 subgrupos – Em andamento
• Principais temas
 Reestruturação das contas de controle de atos potenciais
 Contas de controle para viabilizar preenchimento da DMPL
 Avaliar pertinência de manter contas de controle do PPA
 Melhorar controle da programação financeira
 Revisão das contas de ativo imobilizado
 Avaliar inclusão de contas para controle de estoque
 Reestruturação de contas de execução orçamentária
 ex.: dotação adicional por fonte, outros controles
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Principais temas
Atos
potenciais

DMPL

PPA

• Permitir a correta segregação dos atos “executados e a executar,
a fim de viabilizar o preenchimento do Balanço Patrimonial.
• Criação de contas de controle de garantias e contragarantias para
fins de preenchimento dos demonstrativos fiscais.

• Permitir metodologia de preenchimento da DMPL por meio de
contas de controle

• Avaliação quanto à exclusão de contas referentes à execução do
PPA
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Principais temas
• Sugerir contas para realizar controle da programação financeira
Programação pelo PCASP.
financeira

Ativo
Imobilizado

Estoque

• Revisar as contas do Ativo Imobilizado para incluir detalhamento
dos Ativos de Infraestrutura, previstos pelo PIPCP, e dos Ativos de
Concessão, previstos pela NBC TSP 5.

• Avaliar inclusão de contas para controle de estoque, como nos
casos de descontos obtidos, ajustes de estoques, materiais
adquiridos para doação e controle de adiantamentos para
aquisições de pequeno vulto.
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Principais temas

Execução
orçamentária

• Avaliar necessidade de manter a conta
6.2.2.1.3.99.00 – (-) Outros Créditos Utilizados
• Avaliar a necessidade de detalhamento adicional
para a conta 5.2.2.1.3.00.00 – Dotação Adicional por
Fonte
• Avaliar a possibilidade de realocar a conta
5.2.2.1.9.04.00 – (-) Cancelamento de Dotações para
dentro do Grupo Dotação Adicional por Tipo de
Crédito
• Avaliar utilização das contas 5.3.1.3.0.00.00 – RP Não
Processados Restabelecidos e 5.2.2.1.9.00.00 –
Cancelamento/Remanejamento de Dotação
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PCASP Federação – Alterações

13 inclusões de contas;

9 alterações de contas para obter espelhamento mais eficiente entre as contas do
curto e longo prazo;

PCASP Federação
2.1.2.8.2.00.00

3.4.1.1.2.00.00

(-)ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR – INTRA. Inclusão da conta “intra”, pois existe a conta
2.1.2.1.2.00.00 – Empréstimos a curto prazo interno em nível intra.
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA – INTRA. Inclusão da conta “intra”, pois
existem as contas no passivo 2.1.2.1.2.00.00 – Empréstimos a curto prazo interno e
2.2.2.1.2.00.00- Empréstimos a longo prazo, em nível intra.

4.4.2.1.2.00.00

JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS. Inclusão da
conta “intra”, pois já existem as contas no passivo 2.1.2.1.2.00.00 e 2.2.2.1.2.00.00, em nível intra.

1.2.1.2.1.06.00

CRÉDITOS PO DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM PROCESSOS JUDICIAIS. A inclusão tem por
objetivo obter um espelhamento mais eficiente entre as contas de curto e longo prazo.

1.2.1.2.1.07.00
2.2.2.8.2.00.00
2.1.2.5.2.00.00
4.4.1.1.2.00.00

DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS. E Subitens – 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07 e 99,
alteração com o objetivo de obter um espelhamento mais eficiente entre as contas de curto e
longo prazo.
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR – INTERNO –INTRA – OFSS. Inclusão da conta em nível
“intra” uma vez que existe a conta 2.2.2.1.2.00.00 – Empréstimos a longo prazo interno, intra
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – INTRA
– OFSS. Inclusão da conta “intra”, pois existe a conta 2.1.2.1.2.00.00 – Empréstimos a curto
prazo interno, intra|
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS – INTRA – OFSS. Inclusão da
conta de variação patrimonial aumentativa “intra”, uma vez que no passivo existem a conta
2.1.2.1.2.00.00 e 2.2.2.1.2.00.00
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PCASP Federação

1.2.3.7.0.00.00
1.2.3.7.1.00.00
1.2.3.7.2.00.00
1.2.3.7.4.00.00
1.2.3.7.5.00.00

4.9.5.0.0.00.00

(-) SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAIS PARA INVESTIMENTOS.
Inclusão das contas em nível “consolidação”, “intra OFSS”,
“inter OFSS-Estado” e “inter OFSS – Município”, pois a
subvenção pode ser objeto de registro no ativo como conta
redutora, conforme previsto no item 24 do CPC 07 e no
Manual de Contabilidade Societária da FIPECAFI, ao
estabelecer o tratamento contábil da subvenção
condicional.

(-) SUBVENÇÕES ECONÔMICAS. Inclusão da conta, pois o item 26 do CPC 07 admite que a
subvenção deva ser reconhecida como receita durante a vida útil do ativo.
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PCASP Estendido – Inclusões e Alterações
41 inclusões de contas: a maior parte para obter um espelhamento mais eficiente
entre as contas de curto e longo prazo;
12 alterações de contas: alteração no título da conta ou no nível de detalhamento,
para obtenção de espelhamento entre o curto e longo prazo;
6 exclusões de contas: após análises, quando consideradas desnecessárias;
Alteração do indicador de Superávit Financeiro para as contas do Passivo Circulante
(2.1.0.0.0.00.00), com padronização com atributo “X” (misto), com a exceção do
subgrupo 2.1.7.0.0.00.00 (Provisões), o qual permaneceu com o atributo “P”
(Permanente).

Elaboração da proposta inicial de alterações

até 30/09/2017

Discussões e troca de materiais entre os participantes do
subgrupo

01/10 a
31/12/2017

Elaboração da minuta do relatório com principais achados

até 31/01/2018

Validação do relatório e apuração parcial dos trabalhos

até 28/02/2018

Consulta pública

16/03 a
02/04/2018

Análise das contribuições da consulta pública

até 15/05/2018

Chancela eletrônica pelos membros da CTCONF

Cronograma

A definir

Publicação do PCASP Federação e PCASP Estendido 2019

até 31/05/2018

Continuação do trabalho do Subgrupo PCASP

até 31/12/2018

Publicação do PCASP Federação e PCASP Estendido 2020

até 30/04/2019
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Obrigada!
Subsecretaria de Contabilidade Pública – SUCON
Coordenação-Geral de Normas de Contabilidade Aplicadas à Federação – CCONF
Gerência de Normas e Procedimentos Contábeis – GENOC

tesouro.fazenda.gov.br
cconf@tesouro.gov.br
Acesse o Fórum da Contabilidade:
www.tesouro.gov.br/forum
Acesse o Siconfi:
www.siconfi.tesouro.gov.br
Eventos:
casp.cfc.org.br

