
Processo de Convergência da CASP ao padrão internacional

Desafios e oportunidades para implementar os 
procedimentos contábeis patrimoniais evidenciando os 
impactos no Planejamento , Execução Orçamentaria, 

Financeira e Patrimonial.

Gildenora Dantas



• Adoção do Regime de 
Competência

• Adoção de Padrões Contábeis 
Internacionais: IPSAS, IFRS.

• Dados pouco confiáveis;

• Informação declaratória, não verificável;

• Foco maior na legalidade que na essência: incapacidade 
de uso gerencial das informações contábeis;

• Desalinhamento conceitual e existência de vieses;

• Dificuldade de interpretação da informação contábil pela 
sociedade: pouca transparência e accountability.

Contexto 
Internacional: 
Reformas Contábeis

Contexto Nacional: Desafios e 
Motivações

Reformas Contábeis no Setor Público



Convergência Contábil

Entrada de dados

(PCASP)

Núcleo da 
Informação

(Procedimentos 
Contábeis)

Saída da 
Informação

(DCASP)

MCASP

CONTABILIZAÇÃO

BSPN



MDF

Padronização dos 
Demonstrativos Fiscais

Harmonização das 
interpretações da LRF 

(Procedimentos de 
Gestão Fiscal)

Geração automática 
de relatórios pelo 

Siconfi
(“mapeamento”)

Geração das 
Informações 

(MSC e 
demonstrativos)

TCs

Sociedad
e

Harmonização da Aplicação da LRF



CTCONF
(Câmara Técnica de 

Normas Contábeis e de 
Demonstrativos Fiscais da 

Federação)

ACT 
STN/IRB/ATRICON 

Harmonização com os 
Tribunais de Contas por 

intermédio de Cooperação 
Técnica

Harmonização Técnico-Conceitual



Lógica de observância das normas

MCASP

NBC TSP

NBC T 16

EC



MCASP 7ª EDIÇÃO
(vigência: 2017-2018)

Release 1

(EC e receitas)- EC

- IPSAS 23 (receita sem 
contraprestação)

- IPSAS 9 (receita com 
contraprestação)

- IPSAS 19 (provisões, passivos e 
ativos contingentes)
- IPSAS 12 (estoques)

-IPSAS 32 (concessões)

CONCLUÍDA
(Normas 

incorporadas na 
7ª edição do 

MCASP)

MCASP 8ª EDIÇÃO
(vigência: 2019-2021)

Release 2 (Propriedades para 
Investimento, Imobilizado, Intangível 

e Impairment)

- IPSAS 16 (propriedades para 
investimento)

- IPSAS 17 (imobilizado)
- IPSAS 31 (intangível)

- IPSAS 21 (impairment ANGC)
-IPSAS 26 (Impairment AGC)

Release 3 (Demonstrações contábeis e 
passivos relevantes)

- IPSAS 1 (DC)
- IPSAS 2 (DFC)
- IPSAS 24 (BO)

- IPSAS 5 (encargos de empréstimos)
- IPSAS 39 (benefícios a empregados)

CONCLUÍDA
(Normas 

incorporadas na 
8ª edição do 

MCASP)

CONCLUÍDA
(Normas 

incorporadas na 
8ª edição do 

MCASP)



Release 4 (Participações 
em outras entidades e 

combinações)

- IPSAS 34 (DC em 
separado)

- IPSAS 35 (DC 
consolidadas)

- IPSAS 36 (coligadas e 
negócios conjuntos)
- IPSAS 37 (contratos 

conjuntos)
- IPSAS 38 (participações)
- IPSAS 40 (combinações)

Release 5 (Demais 
procedimentos 

contábeis 1ª parte)
- IPSAS 3 (Políticas 

contábeis, estimativas 
e erros)

- IPSAS 4 (taxas de 
câmbio)

- IPSAS 14 (eventos 
subsequentes)

- IPSAS 27 (ativo 
biológico e produto 

agrícola)

Release 6 (Demais 
procedimentos 

contábeis 2ª parte)

- IPSAS 18 
(informação por 

segmento)
- IPSAS 22 (Setor 
Governo Geral) 

- IPSAS 42 (benefícios 
sociais)

Release 7 
(Evidenciação)

- IPSAS 28 
(apresentação - IF) 

- IPSAS 29         
(Hedge - IF)
- IPSAS 30 

(divulgação - IF)        
- IPSAS 41 

(mensuração e 
reconhecimento de 

IF)

Release 8 (demais 
normas e revisão)

Obs: desde que não 
haja conexão com as 

normas de uma 
determinada release

CONCLUÍDA
(Normas a serem 

incorporadas na 9ª 
edição do MCASP)

CONCLUÍDA
(Normas a serem 

incorporadas na 9ª 
edição do MCASP)

MCASP 9ª EDIÇÃO
(vigência: 2022 em diante)

NÃO INICIADA



Estabelecer prazos para implantação dos procedimentos contábeis patrimoniais na 
federação: consolidação das contas públicas

Gradualismo

Siconfi: assegurar o cumprimento dos prazos

Consulta Pública

Portaria STN nº 548, de 2015 - PIPCP



Dívida Ativa (-) Ajuste para perdas

PASSIVOATIVO

Bens móveis e imóveis  (exceto patrimônio cultural e 
infraestrutura) (-) Depreciação e exaustão

Investimentos Permanentes (participação em estatais, outros)

Obrigações por competência
(empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e 

mobiliárias)

Obrigações de benefícios a empregados 

Provisão atuarial do regime próprio de previdência

Obrigações com fornecedores

Créditos tributários e de contribuições por competência 
(exceto créditos previdenciários)

Créditos a receber 
(exceto tributários, previdenciários e de contribuições)

Provisões por competência

Créditos previdenciários por competência 

Softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres

Bens do patrimônio cultural 

2017

2018

2019

2021

Estoques

Bens de infraestrutura

Ativos e Passivos contingentes

2015

CLASSES DO BALANÇO PATRIMONIAL (UNIÃO)



Dívida Ativa
(-) Ajuste para perdas

PASSIVOATIVO

Bens móveis e imóveis  (exceto patrimônio cultural e 
infraestrutura) (-) Depreciação e exaustão

Investimentos Permanentes
(participação em estatais, outros)

Obrigações de benefícios a empregados 

Obrigações com fornecedores

Créditos tributários e de contribuições por competência 
(exceto créditos previdenciários)

Créditos a receber 
(exceto tributários, previdenciários e contribuições)

Provisões por competência

Créditos previdenciários por competência 

Softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres 
(intangíveis)

2017

2019

Provisão atuarial do regime próprio de previdência (servidores 
civis e militares)

2021

Estoques

Ativos e Passivos contingentes

2020

2016

2015

2021 Bens de infraestrutura e do patrimônio cultural 
(quando passíveis de registro)

Obrigações por competência
(empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e 

mobiliárias)

CLASSES DO BALANÇO PATRIMONIAL (ESTADOS E DF)



Municípios

Até 50 mil habitantesMais de 50 mil habitantes

1 ano a mais 
em relação aos Estados

2 anos a mais 
em relação aos Estados

Prazos para Implantação do PIPCP



Muito obrigada!
Gildenora Dantas

gildenora.milhomem@yahoo.com.br

Fonte dos dados: CCONF/SUCON/STN/SETO/ME

mailto:gildenora.milhomem@yahoo.com.br

