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 RESUMO  

O objetivo deste trabalho é analisar a aplicabilidade 
das Normas Internacionais de Contabilidade, no 
contexto do setor público, com um estudo focado em 
identificar os principais impactos ocorridos no processo 
de convergência das Normas Brasileiras de 
Contabilidade Pública. As mudanças que ocorreram na 
área contábil foram uma forma de aperfeiçoar as 
informações visando auxiliar na tomada de decisão. 
Logo, esses processos de mudanças buscam 
harmonizar as normas contábeis, adequando as 
Normas brasileiras às Normas Internacionais, que são 
emitidas pelo IPSASB, o qual é um conselho criado 
pela International Federation of Accountants - IFAC e 
traduzidas pelo Conselho Federal de Contabilidade 
conjuntamente com o Instituto dos Auditores 
Independente do Brasil - Ibracon. É importante, 
contudo, ressaltar que o tema tratado a seguir é 
consequência da constante evolução das práticas 
contábeis, inclusive da influência internacional 
levando-se em consideração que as normas 
internacionais são emitidas pelo IFAC desde 2002. 
Logo, foi realizada uma pesquisa bibliográfica relativa 
às demonstrações contábeis, onde são analisados os 
pontos nos quais as normas foram efetivamente 
aplicadas e consequentemente os pontos onde ainda 
há insuficiência na aplicação.  
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INTRODUÇÃO  

Baseado na missão de difundir a contabilidade internacionalmente e aprimorar a 

economia internacional, o International Federation of Accountants – IFAC, vem 

elaborando postulados tratados como “normas profissionais de alta qualidade” que, 

segundo o livro “Normas Internacionais de Contabilidade para o Setor Público” - 

publicado pela IFAC e traduzido pelo CFC - têm o intuito de fortalecer a profissão e, no 

contexto do setor público, trazer maior transparência e qualidade nas demonstrações 

contábeis, levando em consideração que segundo o livro:  

  

• O termo setor público está relacionado a governos nacionais, governos 

regionais (por exemplo estadual, provincial, territorial), governos locais (por 

exemplo municipal) e entidades públicas relacionadas (por exemplo agências, 

conselhos, comissões e empresas); e  

• Demonstrações contábeis para fins gerais são demonstrações contábeis 

elaboradas para usuários que não têm prerrogativa de exigir informações 

contábeis para atender às suas necessidades específicas de informação.  

 

  De forma mais ampla, o presente trabalho visa analisar a aplicabilidade das 

normas internacionais, analisando os pontos onde as normas foram efetivamente 

aplicadas dos quais ainda há insuficiência na aplicação, além de analisar o que se espera 

de mudanças para os próximos anos, seguindo as seguintes prerrogativas:  

 Analisar o fornecimento através das demonstrações contábeis para fins gerais, 

baseadas na adequação às Normas Internacionais de Contabilidade.  

 Verificar as fontes utilizadas pela contadora do órgão para realizar o processo de 

adequação.  

 As normas tratadas nesse artigo referem-se à edição de 2010 do IFAC 

Handbook of International Public Sector Accounting Pronouncements (Manual do IFAC 

sobre Normas Contábeis Internacionais do Setor Público) que, dentre estas normas, o 

presente trabalho vai buscar explorar as diretrizes relacionadas.  
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 Demonstrar a Apresentação das Demonstrações Contábeis – IPSAS1, dentro 

do contexto internacional, se deve levar em consideração que se insere como 

demonstrações contábeis (para fins gerais):  

a) Uma demonstração da posição financeira da empresa (Balanço  

Patrimonial);  

b) Uma demonstração do desempenho financeiro (Demonstração do  

Resultado do Exercício);  

c) Uma  demonstração  dos  ativos  líquidos/patrimônio  líquido  

(Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido);  

d) Uma demonstração do fluxo de caixa;  

e) Quando a entidade divulga publicamente seu orçamento aprovado,  

uma comparação entre o orçamento e os montantes realizados, quer seja como 

uma demonstração contábil adicional ou como uma coluna para o orçamento 

nas demonstrações contábeis; e  

f) Notas explicativas, compreendendo um resumo das políticas  

contábeis significativas e outras informações explanatórias.  

  

1.1 O Conselho Federal De Contabilidade Atuando Como Tradutor Das 

Ipsas’s.  

Tradução para o português das normas internacionais é resultado da ação 

conjunta do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) com o Instituto dos Auditores 

Independente do Brasil (Ibracon), e conta ainda com a participação técnica da 

Secretaria do Tesouro Nacional (STN), através da sua Subsecretaria de Contabilidade, 

na busca da adoção, no Brasil, do novo modelo de Contabilidade Patrimonial, bem 

como da convergência das normas contábeis brasileiras aos padrões internacionais.  
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REFERENCIAL TEÓRICO  

1.2 International Federation Of Accountants - Ifac  

Fundada em 1977, a International Federation of Accountants – IFAC, é a principal 

porta-voz da classe contábil e sempre se pronuncia sobre temas de interesse público 

onde o conhecimento especializado da profissão tem alto grau de relevância.   

Isso é alcançado graças aos contatos com um grande número de organizações 

que confiam ou que têm algum tipo de interesse nas atividades que envolvam a 

profissão contábil internacionalmente.   

A IFAC há um bom tempo reconheceu a necessidade de uma estrutura 

globalmente harmonizada para atender às demandas internacionais crescentes frente 

à profissão contábil, oriundas das comunidades empresariais, do setor público ou de 

comunidades educacionais.   

Os principais componentes deste arcabouço são o Código de Ética para 

Contadores Profissionais, Normas Internacionais de Auditoria (ISAs), Normas 

Internacionais de Educação e Normas Internacionais de Contabilidade para o Setor 

Público (IPSAS’s).  

Criado na intenção de auxiliar, o International Public Sector Accounting 

Standards Board – IPSASB, que é um conselho desenvolvido pela IFAC, visa a 

criação de normas para o desenvolvimento de demonstrações contábeis de alta 

qualidade para uso por entidades do setor público ao redor do mundo.   

Desenvolveu um conjunto amplo de IPSAS’s, estabelecendo as exigências 

para a elaboração de demonstrações contábeis por governos e outras organizações 

do setor público. As IPSAS's representam as melhores práticas internacionais na 

elaboração de demonstrações contábeis por entidades do setor público.   

Em muitas jurisdições, a aplicação das exigências das IPSAS’s favorecerá a 

prestação de contas (Accountability) e transparência das demonstrações contábeis 

preparadas por governos e suas agências. Atendendo, portanto, princípios 

estabelecidos nas Constituição e na lei que rege a Contabilidade Pública, a Lei 4.320, 
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que trata dentre outras ações do contador a elaboração e controle do orçamento 

público.  

 

2.2. Contabilidade Pública No Brasil  

Na busca por uma definição de contabilidade pública, encontrou-se em 

GLAUBER (2009) a seguinte definição: “Contabilidade Pública: remo da ciência 

contábil aplicada à Administração Pública”.  

De acordo com a concepção de Sá apud Mendonça (2000), a contabilidade 

pode ser conceituada como:    

[...] o sistema de contas e lançamentos que fornece aferição patrimonial e do 

fluxo de transações, produção e renda de uma organização. O conjunto 

dessas informações oferece um quadro da situação econômico-financeira de 

uma empresa, que com isso passa a dispor dos dados necessários para 

tomar decisões referentes à produção. Assim, a contabilidade não apenas 

registra o que ocorreu, mas oferece subsídios para previsões e formulações 

de expectativas em bases seguras. Contabilidade é também a arte de 

planejar os sistemas de contas e lançamentos, bem como interpretar os 

registros (SÁ, 2000, p.13).   

 Baseado neste contexto entende-se que o conceito de contabilidade é extremamente 

abrangente, o que permite, a partir de seu enunciado, um entendimento mais efetivo 

sobre a natureza, atribuições e importância das ciências contábeis.   

Para Slomski (2002, p.26), a Contabilidade no Brasil surgiu no reinado de D. 

João VI quando da instalação de seu governo provisório, em 1808, ao publicar o alvará 

obrigando os contadores gerais da Real Fazenda a aplicar o método das partidas 

dobradas na escrituração mercantil. Em 1850 foi promulgado o Código Comercial, que 

instituiu a obrigatoriedade da escritura contábil e da elaboração anual da 

Demonstração e do Balanço Geral. Com a queda do Imperador D. Pedro II, em 1889 

e a consequente proclamação da República, surge a necessidade de controlar a 

fazenda pública. Dessa forma, em 1922 é aprovado, no Brasil, o Código de 

Contabilidade da União, tendo sido substituído pelo Decreto-lei nº 2.416/1940.   
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Por isso, foi a partir desse Decreto que se instituiu as normas para a elaboração 

da Contabilidade dos Estados e Municípios, determinando o modelo padrão de balanço 

para as entidades públicas. Instrumento esse que foi substituído, em 1964, pela Lei 

Federal nº 4.320.   

A Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964, estimula a boa orçamentação, o 

equilíbrio entre receitas e despesas, a apresentação nacionalmente 

padronizada de demonstrativos contábeis, bem como o planejamento na 

assinação de compromissos financeiros (TOLEDO JR, 2005, p.2).   

Esta Lei contém, ainda, elementos que refreiam o déficit orçamentário, e, 

portanto, o endividamento municipal, quer o de curto prazo (dívida flutuante) quer o 

de longo curso (dívida consolidada ou fundada). Entretanto, ressente-se em criar 

cenas de mecanismo que embaraçam com mais vigor e contemporaneidade práticas 

danosas a resultados fiscais fiscalmente salutares, necessitando, com isso, de 

elementos positivos que punam os transgressores.  

Diante disso, surge a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, também 

conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei nº 10.028, de 19 de outubro 

de 2000, ambas ressaltando as penalidades administrativa e penal para o ente estatal 

e o gestor governamental, com o objetivo de punir os transgressores.   

A Lei Complementar nº 101/2000 traz, em seu artigo 48, o seguinte texto:   

 Art.48. São instrumentos de transparência da gestão fiscal aos quais será dada 

ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os planos, 

orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o 

respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o 

Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas desses documentos.  

Parágrafo único: A transparência será assegurada também mediante incentivo à 

participação popular e realização de audiências públicas durante os processos 

de elaboração e de discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e 

orçamento.   

 Mas, o processo de prestação de contas dos órgãos públicos é importante não 

somente pelas exigências estabelecidas na legislação, mas pela necessidade da 

transparência dos atos do gestor perante a sociedade. [...] na contabilidade pública é, 

certamente onde mais deve estar presente a filosofia da Accountability (dever de prestar contas) pois 
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quando a sociedade elege seus representantes espera que os mesmos ajam em seu nome, de forma 

correta, e que prestem conta de seus atos (SLOMSKI, 2002, p. 367).  

Desta maneira, partindo-se da demanda por um maior controle nas diferentes 

instâncias da Administração, e considerando a dimensão e a diversidade da estrutura 

dos Poderes da União, o Conselho Federal de Contabilidade editou as Normas 

Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP’s).   

  O Brasil é um dos países que se comprometeram a adotar as IPSASB e tem 

acompanhado o movimento de contabilidade em outros países, sempre rumo à adoção 

dos padrões internacionais. As NBCASP publicadas em 2008 passarão a partir de agora 

por um importante e desafiador processo de convergência aos padrões internacionais.   

Diante desses fatos, o Conselho Federal de Contabilidade – CFC, com o intuito 

de promover esta harmonização criou o Comitê Gestor de Convergência, objetivando 

até 2012, que as Normas Brasileiras de Contabilidade estejam conforme as 

determinações do Conselho Internacional de Normas Contábeis (IASB – International 

Accounting Standards Board) e, ainda, com as Normas Internacionais de Auditoria e 

Asseguração emitida pela Federal Internacional de Contadores (IFAC – Internacional 

Federation of Accountants), que mantêm um Conselho de Normas Internacionais de 

Contabilidade para o Setor Público ( IPASASB – Internacional Public Sector 

Accounting Standards Board), tenham por objetivo a implementação das IPSAS9 

(International Public Sector Accounting Standards – Normas Brasileiras de 

Contabilidade aplicadas ao Setor Público no mundo.  

 2.3. Adaptação Às Normas Internacionais  

Devido ao advento da globalização que está inserida na economia mundial se 

utilizando na captação de recurso internacional, a contabilidade se tornou um 

diferencial para a tomada de decisão para investidores e os gestores da administração 

pública, por esse motivo a contabilidade vem sendo revisada pelo Conselho Federal de 

Contabilidade.  

Parte do pressuposto que em razão das transações realizadas de forma 

diferente podem ocasionar alterações nas contas patrimoniais e nas contas de 

resultado, acarretando em modelos diferenciados gerar prejuízos para um e para outro 

gerar lucro.   



8 

 

Revista Eletrônica Gestão e Negócios – Volume – nº 1 – 2019. 

 

Sendo assim, as normas de que trata este artigo foram emitidas no ano de 2008 

pela IFAC, porém devido ao longo processo de sua convergência e adaptação, 

possuem determinado prazo para a adoção integral pelo setor público de modo geral 

conforme dispõe o Art. 8º da Portaria STN Nº 437/2012:   

Art.8º As partes IV (Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP) e 

V (Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público – DCASP) deverão 

ser adotadas por todos os entes da Federação até o término do exercício de 

2014.  

Com as atuais transformações do mercado, viu-se uma necessidade primordial de 

unificar as informações que possa ser interpretado por vários profissionais, trazendo uma 

maior transparência das ações realizadas, com intuito de melhorar consideravelmente a 

contabilidade pública, tornando-a uma nova realidade mundial na qual está sendo 

executadas por meio da convergência das Normas Brasileiras de Contabilidade as 

Normas Internacionais.   

Diante disto, o processo de convergência se inicia com a publicação da portaria 

n° 184 de 25 de agosto de 2008 do Ministério de Estado da Fazendo, que: Dispõe 

sobre as diretrizes a serem observadas no setor público (pelos entes públicos), quanto 

aos procedimentos, praticas, laboração e divulgação das demonstrações contábeis, 

de forma a torna-la convergente com as Normas Internacionais de Contabilidade 

Aplicada ao Setor Público.   

Conselho Federal de Contabilidade (CFC) publica no atributo de sua resolução 

CFC Nº 1.103/2007 a criação do Comitê Gestor da Convergência no Brasil, pelo Art. 

3° o comitê será composto pelo próprio CFC, IBRACOM, CVM e BACEM e no Art. 3º, 

tendo como objetivo:  

Art. 3º O Comitê tem por objetivo contribuir para o desenvolvimento sustentável 

do Brasil por meio da reforma contábil e de auditoria que resulte numa maior 

transparência das informações financeiras utilizadas pelo mercado, bem como 

no aprimoramento das práticas profissionais, levando-se sempre em conta a 

convergência da Contabilidade Brasileira aos padrões internacionais.  

 Pode-se observar que, no decorrer da história brasileira o setor público prioriza o 

controle no regime orçamentário e financeiro, deixando de lado a gestão patrimonial das 

entidades, tendo em vista o acelerado processo de globalização da economia mundial, 



9 

 

Revista Eletrônica Gestão e Negócios – Volume – nº 1 – 2019. 

 

há a necessidade de promove a convergência das práticas contábeis brasileira aos 

padrões internacionais passando a dar importância ao patrimônio.  

  O destaque na Administração Pública, vem a fim de disponibilizar informações 

transparentes e comparáveis com intuito de que sejam compreendidas por diversos 

classes de profissionais como analistas financeiros, investidos auditores, contabilistas.   

Conforma a NBC T 16.2, o patrimônio público é:   

Patrimônio Público é o conjunto de direitos e bens, tangíveis ou intangíveis, 

onerados ou não, adquiridos, formados, produzidos, recebidos, mantidos ou 

utilizados pelas entidades do setor público, que seja portador ou represente 

um fluxo de benefícios, presente ou futuro, inerente à prestação de serviços 

públicos ou à exploração econômica por entidades do setor público e suas 

obrigações.   

Segundo o MCASP (2011) o Patrimônio Público é composto dos seguintes 

elementos:   

 

• Ativos – que compreende os recursos controlados pela entidade como  

• resultado de eventos passados e do qual se espera que resultem para a 

entidade benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços;  

• Passivos – compreendem as obrigações presentes da entidade,  

• derivadas de eventos passados, cujos pagamentos se esperam que 

resultem para a entidade saídas de recursos capazes de gerar benefícios 

econômicos ou potencial de serviços;   

• Patrimônio Líquido, Saldo Patrimonial ou Situação Liquida Patrimonial – é 

o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus 

passivos.   

  

As demonstrações contábeis têm um papel fundamental no processo do 

registro de informações da contabilidade aplicada no setor público propiciando uma 

maior transparência dos resultados orçamentário, financeiros, econômico e 

patrimonial das entidades.   
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Assim sendo a Lei 4.320/64 no cumprimento de seu atributo a demonstração 

contábil do setor público das entidades definidas no campo de aplicação da 

contabilidade pública está estruturada da seguinte forma: balanço Patrimonial, 

Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Demonstração das variações, 

Demonstração do fluxo de caixa Demonstração das mutações do patrimônio líquido e 

Demonstração do resultado econômico.   

Os impactos no processo de convergência às Normas Internacionais esta 

direcionas principalmente na adequação aos princípios fundamentais de contabilidade 

e as mudanças ocorridas com enfoque no sistema patrimonial adotando o sistema de 

custos, contabilização de depreciação, amortização, exaustão, registro de bens 

intangíveis e de uso comum, avaliação e mensuração dos bens de mercado, avaliação 

dos riscos na gestão, implantação de novos demonstrativos acima citados.  

O processo de convergência da transformação contábil está passando por 

algumas mudanças enfrentadas principalmente pela cultura e resistência a mudanças, 

pois o profissional contábil não estava acostumado a observar as normas de 

contabilidade, que as mesmas que estariam a associadas somente a área comercial, 

e a partir do exercício de 2013 todo profissional contábil do setor público deve estar 

preparado para aplicar as novas normas padronizada ao registro do patrimônio das 

entidades públicas.  

MÉTODO DE PESQUISA   

Classificações Da Pesquisa  

A pesquisa caracteriza-se como pesquisa por análise de conteúdo considerando 

se a dimensão de tempo, que para Cooper e Schindler (2003) este tipo de pesquisa é 

realizado em um determinado momento.   

Caracteriza-se como análise de conteúdo, pois se procura mostrar o que as 

normas coletadas têm em sua essência, quais informações podem ser retidas 

implicitamente.   

Esta é uma pesquisa com abordagem de problema quantitativa, que para 

Richardson (1999, p. 70), nesta abordagem há “quantificação tanto nas modalidades de 

coleta de informações, quanto no tratamento delas por meio de técnicas estatísticas”. 
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Quanto ao escopo, Cooper e Schindler (2003) definem este estudo caracterizando-o 

como de amplitude por evidenciar estudo estatístico.    

Definição Da População E Amostra  

Neste estudo foi utilizada a população das normas publicadas, brasileiras e 

internacionais, a partir do ano de 2000 até o ano de 2008. Compreendendo as trinta e 

uma IPSAS e, o seu Prefácio (IPSAS 0) e, com publicação de 2010, as dez NBCASP, 

publicadas em novembro de 2008.    

Coleta E Tratamento De Dados  

A coleta de dados ocorreu por meio do site do Conselho Federal de 

Contabilidade e do site do IFAC, e também através das publicações da entidade em 

sites públicos visando a transparência, quanto ao acesso e quanto ao Accountability.   

Após coletados e organizados todos os documentos necessários, estes foram 

submetidos a uma análise de conteúdo, com pré-análise de todas as IPSAS e 

NBCASP com o objetivo de analisar as demonstrações financeiras em questão, de 

acordo com as normas internacionais de contabilidade.   

 Após esta pré-análise, com identificação do material a ser utilizado, todas as 

divergências encontradas, sendo que os primeiros arquivos analisados foram as 

IPSAS, que originou o parâmetro para comparativo com as legislações brasileiras.  

 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS – FASE QUANTITATIVA.   

A análise das Demonstrações Contábeis deve ser utilizada como embasamento 

legal as Normas Internacionais de Contabilidade para o Setor Público, as IPSAS 1 – 

Apresentação das Demonstrações Contábeis, edição 2010, em conjunto com as Normas  

Brasileiras de Contabilidade do Setor Público.  

Análise Das Demonstrações Contábeis.  

 Demonstração Da Posição Financeira (Balanço Patrimonial).  

De acordo com as IPSAS’s (2010), as demonstrações contábeis devem 

“representar apropriadamente a posição financeira e patrimonial, o desempenho 

financeiro e os fluxos de caixa da entidade”.   
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Diz ainda:  

[..] para que se considere uma apresentação adequada, é necessária a 

representação confiável dos efeitos das transações, outros eventos e 

condições de acordo com as definições e critérios de reconhecimento para 

ativos, passivos, receitas e despesas como estabelecidos nas IPSAS’s (CFC, 

2010, p. 45).  

 De acordo ainda com as IPSAS’s, as entidades, em relação a Demonstração da 

Posição Financeira (Balanço Patrimonial), devem:  

Apresentar ativos circulantes e não circulantes, e passivos circulantes e não 

circulantes, como grupos de contas separados na sua demonstração da 

posição financeira (Balanço Patrimonial), de acordo com os parágrafos 76 a 

87, exceto quando uma apresentação baseada na liquidez proporcionar 

informação confiável e mais relevante (CFC, 2010, pag. 55).  

As IPSAS’ sem seu parágrafo 76 diz que:  

O ativo deve ser classificado como circulante quando satisfizer qualquer dos seguintes critérios:  

(a) espera-se que esse ativo seja realizado, ou pretende-se que seja mantido com o propósito 

de ser vendido ou consumido no decurso normal do ciclo operacional da entidade;  

(b) o ativo está mantido essencialmente com o propósito de ser negociado; (c) espera-se que 

o ativo seja realizado até doze meses após a data das demonstrações contábeis; ou  

(d)   o ativo seja caixa ou equivalente de caixa (conforme definido na IPSAS 2), a menos que 

sua troca ou uso para liquidação (pagamento) de passivo se encontre vedada durante pelo 

menos doze meses após a data das demonstrações contábeis.  

Todos os demais ativos devem ser classificados como não circulantes (CFC, 2010, pág. 56).  

Demonstração De Desempenho Financeiro (Demonstração Do Resultado Do  

Exercício)  

Com relação a Demonstração de Desempenho Financeiro, a IPSAS 1 diz que:  

Todos os itens de receita e de despesa reconhecidos no período contábil 

devem ser incluídos no superávit ou déficit (devem ser evidenciados na 

demonstração do resultado), a menos que outra IPSAS requeira um 

tratamento diferente (CFC, 2010. Pág. 63).  

Em outras palavras, na demonstração do resultado do exercício deve contém 

todas as receitas e despesas que a entidade realizou no período.  
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A norma diz ainda que:  

No mínimo, a demonstração do desempenho financeiro (Demonstração do 

Resultado do Exercício) deve incluir itens que apresentam os seguintes 

montantes do período contábil: (a)receita; (b)  despesas financeiras; (c)  

parcela do superávit ou déficit de coligadas, controladas e joint ventures 

(Entidades de controle conjunto) mensurada pelo método da equivalência 

patrimonial; (d)  ganhos ou perdas antes dos tributos reconhecidos na 

alienação de ativos ou liquidação (pagamento) de passivos relativos a 

operações em descontinuidade; e (e)  superávit ou déficit (CFC, 2010, pág. 

64).  

 Demonstração Das Mutações Dos Ativos Líquidos/Patrimônio Líquido  

No parágrafo 118 da IPSAS 1 diz que:  

A entidade deve apresentar a demonstração das mutações dos ativos 

líquidos/ patrimônio líquido, demonstrando (evidenciando) : (a)  o superávit 

ou déficit do período; (b)  cada item de receita e de despesa do período que, 

conforme exigido por outras IPSAS’s, seja reconhecido diretamente nos 

ativos líquidos/ patrimônio líquido, e o total destes itens; (c)  o total de receitas 

e de despesas do período (calculados como a soma de (a) e (b)), 

demonstrando separadamente o montante total atribuível aos proprietários 

da entidade controladora e o montante correspondente à participação de não 

controladores; (d)  para cada componente dos ativos líquidos/patrimônio 

líquido separadamente evidenciado, os efeitos das alterações nas políticas 

contábeis e da correção de erros reconhecidas de acordo com a IPSAS 3 

(CFC, 2010, pág.  

67)  

 4.1.4. Demonstração dos Fluxos de Caixa De acordo com a IPSAS 1:  

A informação sobre fluxos de caixa proporciona aos usuários das 

demonstrações contábeis uma base para avaliar (a) a capacidade da 

entidade para gerar caixa e seus equivalentes e (b) as necessidades da 

entidade para utilizar esses fluxos de caixa. A IPSAS 2 estabelece os 

requisitos para a apresentação da demonstração dos fluxos de caixa e 

evidenciações relacionadas (CFC, 2010, pág. 69).  

 Notas Explicativas  

A IPSAS 1 determina que:  
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As notas explicativas devem: (a) apresentar informação acerca da base para 

a elaboração das demonstrações contábeis e das políticas contábeis 

específicas utilizadas de acordo com os parágrafos 132 a 139; (b) evidenciar 

a informação requerida pelas IPSAS’s que não tenha sido apresentada na 

demonstração da posição financeira (balanço patrimonial),demonstração do 

desempenho financeiro (demonstração do resultado do exercício), 

demonstração das mutações dos ativos líquidos/patrimônio líquido ou 

demonstração dos fluxos de caixa; e (c)  prover informação adicional que não 

tenha sido apresentada na demonstração da posição financeira (balanço 

patrimonial), demonstração do desempenho financeiro (demonstração do 

resultado do exercício), demonstração das mutações dos ativos líquidos/ 

patrimônio líquido ou demonstração dos fluxos de caixa, mas que seja 

relevante para a compreensão de quaisquer dessas demonstrações 

contábeis. 128.  As notas devem ser apresentadas, tanto quanto seja 

praticável, de forma sistemática. Cada item da demonstração da posição 

financeira (balanço patrimonial), da demonstração do desempenho financeiro 

(demonstração do resultado do exercício), da demonstração das mutações 

dos ativos líquidos/ patrimônio líquido ou da demonstração dos fluxos de 

caixa deve ter referência cruzada entre informações relativas a cada uma 

dessas demonstrações e informações correspondentes apresentada nas 

notas explicativas (CFC, 2010, pág. 69-70).  

               Tomando por base as diretrizes fornecidas pelo CFC acima, no anexo A 

conforme são apresentadas as Notas Explicativas, percebe-se que a entidade adere às 

normas na elaboração das Notas, visto que se encaixam no sentido de apresentar, 

evidenciar e prover informações necessárias para a futura elaboração de 

demonstrações contábeis que servem inclusive como informações adicionais, ou seja, 

informações que vão além do que é apresentado no Balanço Patrimonial.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS   

Ao estudar e vir a entender todo esse processo no qual demonstra as novas 

normas, tendo como um instrumento para elevar a eficácia e efetividade das Leis 

quanto aos seus objetivos de promover o planejamento, a transparência e 

responsabilidade da gestão fiscal. Especificamente, há inovações no reconhecimento 

de receitas e despesas sob a ótica do regime da competência.   

Além disso, dentre outros, foi dado destaque especial no que tange os 

instrumentos que envolvem toda uma transparência dos registros das operações 
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similares a contabilidade comercial, como o estabelecimento de atributos específicos 

da informação contábil do setor público, previsão de depreciação e da contabilização 

dos bens de uso comum, caminhando para a correção da visão da contabilidade 

aplicada ao setor público estritamente ligada à execução dos orçamentos públicos.  

Pois, a transparência e o acesso à informação estão previstos como direito do 

cidadão e dever do Estado na Constituição Federal e em diversos normativos como a 

Lei de Responsabilidade Fiscal – LRL (Lei Complementar Federal nº 101/2000), a Lei 

Capiberibe (Lei Complementar Federal nº 131/2009) e, mais recentemente, a Lei de 

Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011).  De cumprimento obrigatório para todos os 

entes governamentais, em especial a Lei Capiberibe, tais normas representaram um 

marco da transparência na administração pública brasileira, pois além de ter ampliado 

a transparência e o acesso às informações da gestão pública facilitou o controle social 

por parte de quaisquer cidadãos.   

Acredita-se que a implementação das normas provocou uma melhoria nos 

controles internos para a proteção do patrimônio público, além de apresentar maior 

transparência à aplicação de recursos do poder Público. Entretanto, é preciso que a 

Secretaria do Tesouro Nacional, como órgão central de normatização no Brasil, 

busque novos instrumentos de difusão das normas, em especial nos estados e 

municípios, visando à harmonização de entendimento e para sua aplicação das 

normas.   
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