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Desafios para a transparência depois da LRF (2000)
• Base legal : Consolidação anual das contas públicas  pela primeira
vez, contas de todos os entes “acima da linha”, consolidadas e a
disposição do público na Internet.
• Desafios para informação consolidada – estabelecer, na Federação,
padrões:
 de negócio  planos de contas diferentes, práticas orçamentárias e
contábeis diferentes, falta de adequação a regras da LRF, relatórios
orç/fiscais sem padrão na LRF
 de tecnologia  faltavam sistemas (com qualidade),
integração/comunicação (importação/exportação de dados), portais,
acesso a Internet, etc.

Primeiros passos (2000)
• edição de normas gerais para consolidação das contas públicas (art. 67
e 2º do art. 50)  primeiros manuais com padrões de relatórios –
RREO e RGF (futuro MDF)
• Quadro de Dados Contábeis Consolidados - QDCC para consolidação
anual (ativo, passivo, receita e despesa)
• Sistema de Coleta de Dados Contábeis e Fiscais dos Entes da Federação
–SISTN

Mais adiante
• Criação do MDF (inclusão de AMF e ARF, Demonstrativos da educação
e da saúde)
• Criação dos primeiros manuais com padrões de contabilidade – receita
e despesa, ainda com viés orçamentário (futuro MCASP)

GTREL

Evolução recente
GTCON

• Criação dos GTs – GTCON, GTREL e GTSIS
GTSIS
• Revisão do MDF (explosão no detalhamento dos conceitos)
• Criação do MCASP
 Separação de procedimentos orçamentários dos procedimentos
contábeis, buscando convergência para as normas internacionais de
contabilidade
 Criação do PCASP - plano de contas para a Federação no nível de
consolidação nacional
 Revisão das demonstrações contábeis da Lei 4320/64
 Procedimentos específicos
• Criação de padrão mínimo de qualidade para sistema integrado de
administração financeira e controle – SIAFICs
• Criação do primeiro Balanço do Setor Público Nacional - BSPN, apenas
contábil, com demonstrações no padrão exigido pelas normas
internacionais

Desafios 1: debates do GTSIS

• apoio a pequenos municípios  como fazer com que todos os entes
tenham SIAFIC que atenda a padrão mínimo ?  software livre

• captura eletrônica de informação  como fazer com que conceitos e
sistemas conversem ?  XBRL e taxonomia
• integração  como compatibilizar necessidades de diferentes
sistemas com uma única entrada ? SICONFI e roteador
• disponibilização na Internet com transparência  como tornar a
informação de fato aberta e comparável ?  aumentar conteúdo
disponível, em padrão acessível, e reduzir número de portais
• padrão em manual: MSICSP

Desafios 2: colocar os dados que já existem a serviço
da consolidação nacional
qualidade da informação captada
• aperfeiçoar o QDCC  submeter aos GTs para adequar às
necessidades de usuários e às possibilidades de preenchimento pelos
entes da Federação
• elaborar Manual de Consolidação de Contas Públicas (tratamento de
duplicidades)
• melhorar identificação/correção de inconsistências
acesso de forma gerencial
• desenvolver módulo fiscal para extrair informações do SISTN

• acordar com MEC e MS para obter dados de educação e saúde
periodicamente para a consolidação nacional

Desafios 2: colocar os dados que já existem a serviço
da consolidação nacional
qualidade da informação apresentada
• fazer explosão gradual de conteúdo do BSPN
 incluir RREO e RGF, inicialmente com prioridades: pessoal, dívida,
educação, saúde e previdência
 criar padrões de relatórios consolidados
 criar indicadores para análises fiscais e contábeis
 fazer análises fiscais e contábeis (horizontais, verticais e por
quociente)
• criar séries históricas do BSPN
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