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SIMPLIFICAÇÃO DA CONTABILIDADE DOS
PEQUENOS MUNICÍPIOS

Esta nota técnica trata da viabilidade de adoção de normas e
procedimentos contábeis simplificados para os pequenos Municípios. Constata-se que a Lei de
Responsabilidade Fiscal prevê o abrandamento de algumas exigências na periodicidade de
divulgação de demonstrativos, a par da necessidade de padronizações com vistas à
consolidação das contas públicas.

A não-implementação do Conselho de Gestão Fiscal, entretanto,
assegura, na prática, o monopólio das orientações para a Secretaria do Tesouro Nacional,
órgão central do Sistema de Controle Interno Federal.

No mesmo sentido, a inércia do Legislativo e o controle do Poder
Executivo em matéria orçamentária e financeira, ademais de não ter promovido a
regulamentação do assunto, em atendimento ao disposto no § 9º do art. 165 da Constituição
Federal, transformou a STN em órgão legislador, ditando as regras de contabilidade hoje
aplicadas em todas as esferas e Poderes da República.

Com relação à simplificação da contabilidade dos pequenos
municípios, na comparação com outros de maior expressão econômica, , uma fonte inicial de
consulta é a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal
– LRF, que incluiu disposições mais apropriadamente objeto de outra lei complementar, até
hoje não editada, que deveria regulamentar o § 9º do art. 165 da Constituição Federal.

A LRF, em seu art. 63, inc. II, faculta aos municípios com população
inferior a cinqüenta mil habitantes optar pela divulgação semestral:

• do relatório de gestão fiscal (normalmente quadrimestral); e

• dos demonstrativos que acompanham o relatório resumido de
execução orçamentária (bimestral mas, na prática, mensal), mais especificamente da receita
corrente líquida, das receitas e despesas previdenciárias, do resultado nominal e primário, e
de Restos a Pagar.

A par dessa faculdade, deve-se buscar na Lei alguma disposição de
caráter geral que estabeleça diretrizes ou critérios relacionados às normas e procedimentos
contábeis, passíveis de servirem como referência, como ponto de partida para o
estabelecimento de algum tipo de discriminação que possibilite adotar níveis de exigências
diversos, tendo em conta as enormes disparidades existentes entre os milhares de municípios
brasileiros.
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A propósito do assunto, a mesma LRF dispõe, em suas Disposições
Finais e Transitórias, que

Art. 67. O acompanhamento e a avaliação, de forma permanente, da política e da

operacionalidade da gestão fiscal serão realizados por conselho de gestão fiscal, constituído por representantes de

todos os Poderes e esferas de governo, do Ministério Público e de entidades técnicas representativas da sociedade,

visando a:

...

III – adoção de normas de consolidação das contas públicas, padronização das

prestações de contas e dos relatórios e demonstrativos de gestão fiscal de que trata esta lei complementar,

normas e padrões mais simples para os pequenos municípios, bem como outros, necessários ao

controle social.

...

§ 2º Lei disporá sobre a composição e a forma de funcionamento do conselho.

Não obstante as várias tentativas, consubstanciadas em diversos
projetos de lei, de implementação do referido conselho nos últimos dez anos, o assunto nunca
avançou, aparentemente por inércia do Legislativo e por notório desinteresse do Poder
Executivo, que prefere exercer plenos poderes sobre questões dessa natureza.

A própria LRF, em seu art. 55, § 4º, ao atribuir funções específicas ao
conselho, determina que o relatório resumido da execução orçamentária e o relatório de gestão
fiscal deverão ser elaborados de forma padronizada, segundo modelos que poderão ser
atualizados pelo conselho de gestão fiscal.

Por outro lado, sendo a consolidação das contas obrigatória, mediante
seu encaminhamento ao Poder Executivo da União (LRF, art. 51 e § 1º), a edição de normas
gerais caberá ao órgão central de contabilidade da União – a Secretaria do Terouso Nacional-,
enquanto não implantado o conselho de que trata o art. 67 (LRF, art. 50, § 2º). O
descumprimento dos prazos pelos diversos entes impede inclusive o recebimento de
transferências voluntárias e contratação de operações de crédito (LRF, art. 51, § 2º).

Em tais circunstâncias, o Decreto nº 6.976, de 7 de outubro de 2009,
ao fixar como um dos objetivos do Sistema de Controle Federal a padronização e a
consolidação das contas nacionais (art. 4º, inc. I), estabeleceu, entre outras competências da
Secretaria do Tesouro Nacional (art. 7º):

•  manter e aprimorar o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público e
o processo de registro padronizado dos atos e fatos da administração pública;

•  editar normas gerais para consolidação das contas públicas;

•  elaborar, sistematizar e estabelecer normas e procedimentos
contábeis para a consolidação das contas públicas da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios;
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•  promover a adoção de normas de consolidação das contas públicas,
padronização das prestações de contas e dos relatórios e demonstrativos de gestão fiscal,
por meio da elaboração, discussão, aprovação e publicação do Manual de Demonstrativos
Fiscais – MDF e do Manual da Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP.

É nesse vácuo que a STN vem legislando, como, por exemplo, através
da Portaria nº 751, de 16 de dezembro de 2009, que alterou o Manual de Contabilidade
Aplicada ao Setor Público – MCASP (2ª ed.), republicando o volume IV – Plano de Contas
Aplicado ao Setor Público e aprovando o volume V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao
Setor Público.

Nas justificativas que acompanharam a referida Portaria, a STN
considera a necessidade de

• padronizar procedimentos contábeis nos três níveis de governo;
e

• elaborar demonstrações contábeis consolidadas e padronizadas
com base no Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, a ser utilizado por todos os entes
da Federação.

Disso resulta que o Órgão Central não se restringe à adoção de
critérios gerais: as normas e procedimentos são tão específicos quanto um plano de contas
possa expressar um nível de detalhamento que atenda os interesses do Poder Executivo
Federal.

Sua aplicação é facultativa a partir de 2010 e obrigatória a partir de
2012 para a União, Estados e Distrito Federal, e de 2013 para os Municípios.
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