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A CONTABILIDADE E O SETOR DE 
PATRIMÔNIO

 O SETOR DE PATRIMÔNIO É 
EFICIENTE?

 EXISTE DE FATO?

 TEMOS ESTRUTURA ?

 TEMOS PESSOAL QUALIFICADO?



A CONTABILIDADE E O SETOR DE 
PATRIMÔNIO

 TEMOS UM SISTEMA IMPLANTADO E 
INTEGRADO À CONTABILIDADE?

 ASSIM COMO CUMPRIR A LEI E A 
INOVAÇÃO DA LEI? 

 LEI 4.320 MCASP/ PCASP/ PICP



A CONTABILIDADE E O 
SETOR DE PATRIMÔNIO

“SÍNDROME DO QUE SEMPRE 
FOI ASSIM.”

“MUNDO REAL
X 

MUNDO IDEAL”





PILARES DO CONTROLE  
PATRIMONIAL:
 PESSOAS

 SISTEMAS 

 PROCESSOS  



EVOLUÇÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA 
NO BRASIL

1. LEI 4.320/64  17/03/1964
2. LEI COMPLEMENTAR 101- LRF 04/05/2000
3. Orientações Estratégicas para a 

Contabilidade Aplicada ao Setor Público no 
Brasil –CFC /2008

4. PORTARIA STN 634/2013
5. PORTARIA STN 548/2015
6. MCASP/2019/PORTARIA STN Nº 877, DE 18 

DE DEZEMBRO DE 2018



A Lei 4.320/64 estabelece :
Art. 94. Haverá registros analíticos de todos os
bens de caráter permanente...
Art. 95.A contabilidade manterá registros sintéticos
dos bens móveis e imóveis.
Art. 96. O levantamento geral dos bens móveis e
imóveis terá por base o inventário analítico de
cada unidade administrativa



A L.R.F /101/2000 ESTABELECE:
Da Preservação do Patrimônio Público:
Seção II - Da Preservação do Patrimônio Público
Art. 50. Além de obedecer às demais normas de
contabilidade pública, a escrituração das contas
públicas observará as seguintes:

§ 3o A Administração Pública manterá sistema de
custos que permita a avaliação e o acompanhamento
da gestão orçamentária, financeira e patrimonial.





SIAFIC 
X 

PATRIMÔNIO



SIAFIC – DECRETO  10.540 DE 
05/11/2020

Dispõe sobre o padrão mínimo de
qualidade do Sistema Único e Integrado
de Execução Orçamentária,
Administração Financeira e Controle.



Art. 1º § 1º O Siafic corresponde à solução de tecnologia da
informação mantida e gerenciada pelo Poder Executivo, incluídos
os módulos complementares, as ferramentas e as informações
dela derivados, utilizada por todos os Poderes e órgãos referidos
no art. 20 da Lei Complementar nº 101, de 2000, incluídas as
defensorias públicas de cada ente federativo, resguardada a
autonomia, e tem a finalidade de registrar os atos e fatos
relacionados com a administração orçamentária, financeira e
patrimonial e controlar e permitir a evidenciação, no mínimo:



I - das operações realizadas pelos Poderes e
pelos órgãos e dos seus efeitos sobre os bens,
os direitos, as obrigações, as receitas e as
despesas orçamentárias ou patrimoniais do
ente federativo;

IV - da situação patrimonial do ente público e
da sua variação efetiva ou potencial, observada
a legislação e normas aplicáveis;



IX - das demonstrações contábeis e dos
relatórios e demonstrativos fiscais,
orçamentários, patrimoniais, econômicos e
financeiros previstos em lei ou em acordos
nacionais ou internacionais, necessariamente
gerados com base nas informações referidas no
inciso IX do caput do art. 2º;



Art. 2º Para fins deste Decreto, entende-se por:
II - sistema integrado - sistema informatizado que
permite a integração ou a comunicação, sem
intervenção humana, com outros sistemas
estruturantes cujos dados possam afetar as
informações orçamentárias, contábeis e fiscais, tais
como controle patrimonial, arrecadação, contratações
públicas, dentre outras;



VI - gestão contábil - conjunto de normativos,
procedimentos e sistemas estruturantes ou
organizacionais que visem evidenciar atos e fatos
dos entes federativos relativos à situação
orçamentária, financeira e patrimonial e os atos
potenciais que possam gerar reflexos no patrimônio
da entidade, para fins de prestação de contas e
responsabilização, tomada de decisão e
transparência das contas públicas;



XI - unidade gestora ou executora - a unidade
orçamentária ou administrativa que realiza atos de
gestão orçamentária, financeira ou patrimonial,
cujo titular está sujeito à prestação de contas anual;
XIV - patrimônio da entidade - o conjunto
de bens e direitos das entidades do setor público,
tangíveis ou intangíveis, onerados ou não,
adquiridos, formados, produzidos, recebidos,
mantidos ou utilizados, e suas obrigações,
conforme definição das normas de contabilidade
aplicáveis;



Art. 4º O Siafic processará e centralizará
o registro contábil dos atos e fatos que
afetem ou possam afetar o patrimônio
da entidade, sem prejuízo do disposto
na legislação aplicável.



.Portaria STN nº 548, de 24 de setembro de 
2015.

Dispõe sobre prazos-limite de adoção dos
procedimentos contábeis patrimoniais aplicáveis
aos entes da Federação, com vistas à consolidação
das contas públicas da União, dos estados, do
Distrito Federal e dos municípios, sob a mesma
base conceitual.













“Os procedimentos devem guardar relação com a 
integração entre os sistemas de gestão patrimonial 

e contábil.
No procedimento de implantação dos registros 

contábeis do ativo imobilizado, devem ser 
destacados em notas explicativas a política 

contábil.”
PIPCP – PORTARIA 548-2015



RECONHECIMENTO
A entidade deverá aplicar o princípio geral de
reconhecimento para todos os ativos imobilizados
no momento em que os custos são incorridos, incluindo
os custos iniciais e os subsequentes.
Antes de efetuar a avaliação ou mensuração de ativos,
faz-se necessário o reconhecimento do bem como ativo.



a) Critério do Valor do Conjunto
b) Ativos Imobilizados Obtidos a Título

Gratuito
c) Bens de Uso Comum do Povo=
( Ativos de Infraestrutura e Bens do

Patrimônio Cultural)
d) Custos Subsequentes
e )Transferência de Ativos



Reconhecimento e Desreconhecimento
do Ativo 

Um ativo deve ser reconhecido quando: 
a. Satisfizer a definição de ativo; e
b. Puder ser mensurado de maneira que

observe as características qualitativas,
levando em consideração as
restrições sobre a informação
contábil.



MENSURAÇÃO
É a constatação de valor monetário para
itens do ativo e do passivo
decorrente da aplicação de procedimentos
técnicos suportados em análises qualitativas e
quantitativas, realizando os devidos ajustes
no balanço patrimonial.



MENSURAÇÃO
Valor justo (fair value)
É o valor pelo qual um ativo pode ser

intercambiado ou um passivo pode ser
liquidado entre partes interessadas que atuam
em condições independentes e isentas ou
conhecedoras do mercado.



NOTAS EXPLICATIVAS

INFORMAÇÃO SOBRE OS CRITÉRIOS
UTILIZADOS A EVIDENCIAÇÃO DA
INFORMAÇÃO SOBRE OS VALORES, QUAL A
POLÍTICA CONTÁBIL DO BALANÇO
PATRIMONIAL

IMPORTANTE



AGRADEÇO A ATENÇÃO DE TODOS.

SANDRO LOBO ARAÚJO
MEMBRO GET PÚBLICA CRC MG 

CONTADOR 
FONE: (38) 98009-9293

sloboaraujo.contador@gmail.com
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